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Executive summary 

This thesis is contributing with a renewed look on how corporations are managing their portfolios of 

business areas. In a world of constant change, there has been a clear need for reviewing this area, since 

the acknowledged theories and portfolio matrixes are from the last century. 

A combination of more recent theory relevant to this area and qualitative case studies on some of the 

largest Danish corporations has created a new framework on the important factors when managing a 

diversified portfolio of businesses. These corporations were all leading global players within their 

respective core businesses, but they were also managing other smaller businesses as well. It was 

discovered that many of these smaller businesses were created as strategic platforms for ensuring future 

growth, and they were justified with having some kind of relations to the core.  

The complexity of managing a portfolio of different business areas is twofold. On one side it needs to 

be ensured that each of the areas is getting the appropriate amount of attention to enable its required 

focus and be able to grow its individual business. On the other side synergies between businesses need 

to be managed, which can be challenging if they are set up in different business units. If great synergies 

are possible among related businesses then having one diversified business unit to manage them might 

be the right option as long as it does not hurt their focus. 

The case studies also showed how the corporations’ financial situations with regard to their equity 

ratios played an important part in the way they managed their portfolios. When the equity ratio was 

low, non-core businesses that were worth more to other parent companies were typically being sold off. 

Existing theory on the area has proven that corporations would often get selling prices that were higher 

than what the businesses were worth to them. 

Finally, it has been concluded that when corporations are reviewing their growth opportunities they 

would first look at the attractiveness of possible initiatives within their current businesses. If there are 

more attractive business areas outside their portfolios, and these are some they would like to pursue 

then the risk must be considered. The risk associated with entering new businesses is heavily depended 

on the limitations of the corporation’s genetic structure, and the willingness to take upon that risk must 

be guided by its equity ratio to ensure the future survival of the corporation in case of failure. 
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Forord 

Denne kandidatafhandling er skrevet af Benjamin Vogensen som afslutning på Cand.merc.emf studiet 

ved Copenhagen Business School. Afhandlingens fokus har været på porteføljestyring af 

forretningsområder i større virksomheder. Jeg takker mange gange de personer, som har bidraget til 

mine undersøgelser:  

- Claus Sørensen fra ISS 

- Christoffer Rasmussen fra Coloplast 

- Søren Andersson fra William Demant Holding 

- Christian Barker fra Chr. Hansen 

 

Derudover vil jeg gerne takke Henrik Johannsen Duus for den gode og meget kompetente vejledning, 

som han har givet mig under udførelsen af afhandlingen. 
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1. Opgavens problemfelt 

1.1. Indledning 

Virksomheder befinder sig i en kontinuerlig og foranderlig verden, hvor de konstant bliver udfordret til 

at revurdere deres strategiske optioner vedrørende, hvilke områder de skal satse på i fremtiden. I alle 

virksomheder vil der på et eller andet tidspunkt forekomme en kapitalbegrænsning, hvorfor et 

allokeringsproblem opstår, og man er nødsaget til at træffe væsentlige beslutninger om valg af 

forretningsområder (Moose & Zakon, 1971). Det sker nemlig ofte, at virksomheder bruger alt for 

mange ressourcer på det, som egentlig ikke skaber nogen værdi (Koch, 2007).  

Dette allokeringsproblem viste sig at være en større problematik i midten af det forrige århundrede, 

hvor virksomheder havde fuldstændig overdiversificeret. De havde fået opbygget store porteføljer af 

vidt forskellige forretningsområder, hvor der ikke eksisterede nogen relationer imellem hinanden 

(Koch, 2011). Der begyndte i 1970´erne at komme porteføljemodeller frem, som virksomhederne 

kunne benytte til planlægning for at overkomme allokeringsproblemet (Goold, Campbell, & Alexander, 

1994). Modellerne kunne hjælpe med at identificere de forretningsområder, der havde behov for mere 

kapital, og hvilke der var i stand til at generere større mængder af cash flows end de behøvede til 

geninvestering. Endnu vigtigere var det, at virksomhederne kunne opnå indsigt i de forretninger, som 

de burde afvikle (Moose & Zakon, 1971). 

Flere forskellige forretningsporteføljemodeller blev efterfølgende udviklet op igennem 1970´erne til 

1990´erne, og de gav hver især deres bud på, hvordan man skulle analysere ens forretningsområder. 

Det har haft den betydning, at modellerne har i mange tilfælde givet vidt forskellige konklusioner om 

den relative vigtighed af en given forretning (Wind, Mahajan, & Swire, 1983). 

I dag benytter virksomheder stadigvæk de porteføljemodeller, der kommer fra det sidste århundrede, til 

at analysere og styre deres forretninger (Pidun et al., 2011). En af årsagerne til dette er, at der ikke er 

blevet udviklet nogen nyere teori direkte henvendt til området på trods af, at verdenen konstant er i 

forandring, og virksomheder fortsat køber og frasælger forretninger. 
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1.2. Problemidentifikation 

En optimal styring af virksomheders forretningsområder kan først ske efter, at man har foretaget 

grundige porteføljeanalyser, som vil muliggøre en gennemsigtighed af hvert enkelt område. Det vides, 

at det ikke er alle forretningsområder, som tilføjer lige meget værdi, hvilket især gælder for de 

virksomheder med større porteføljer, hvor der kan være markant forskel på deres individuelle bidrag 

(Koch, 2007).  

Dette er en af konsekvenserne, der er ved at have en diversificeret forretningsportefølje. Der kan være 

mange argumenter for, at virksomheder bør diversificere, men oprindeligt var det et naturligt strategisk 

tiltag i 1960´erne. Man valgte at diversificere for at kunne nå virksomhedernes vækstmål og samtidig 

sprede risikoen ud (Porter, 1988; Goold, Campbell, & Alexander, 1994). Problemet var bare, at mange 

virksomheder var ikke succesfulde med sådanne diversificeringsstrategier, og mange erhvervede 

forretninger blev afviklet igen (Porter, 1988). Et andet argument for diversificering kom i forbindelse 

med introduktionen af den første anerkendte porteføljemodel udviklet af Boston Consulting Group. Her 

blev der argumenteret for, at en portefølje helst skulle bestå af forretninger med forskellige vækstrater 

og markedsandele. En sådan sammensætning skulle hjælpe til at optimere balanceringen af forskellige 

cash flows (Moose & Zakon, 1971). 

Det blev senere hen bevist, at virksomheder med diversificerede forretningsområder, hvor disse var 

relaterede til hinanden, klarede sig bedre (Bettis, 1981). Andre teoretikere begyndte at argumentere for, 

at virksomheder skulle prøve at begrænse sig til de områder, som de havde kendskab til, og der lå 

omkring deres kerne (Goold, Campbell, & Alexander, 1994). Denne argumentation er blevet forstærket 

af, at størstedelen af virksomhederne fejler, når de prøver at træde ind i nye transformerende 

forretninger, som ligger uden for deres kerneområde (Nagji & Tuff, 2012). 

Taget ovenstående i betragtning burde det være en selvfølge, at virksomheder kun har 

forretningsporteføljer, hvor diversificering er begrænset. Det interessante er dog, at det ikke er 

tilfældet. Det er selvom, at virksomheder nu skal være endnu mere indstillet på udvikle deres 

kapabiliteter og erhverve ny viden for fortsat at kunne konkurrere inden for deres allerede eksisterende 

forretningsområder (Koch, 2011). På trods af det ses det stadigvæk, at virksomhedernes porteføljer er 
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diversificerede i en sådan grad, at det kan være svært at finde de fælles relationer, der måtte være 

imellem forretningsområderne. 

Da det vides, at virksomheder fortsat benytter sig af forskellige porteføljemodeller til at analysere deres 

forretninger (Pidun et al., 2011), er det mærkværdigt, at der ikke er blevet udviklet nyere teori inden for 

dette område. Det vil være interessant at undersøge, hvordan virksomheder egentlig håndtere deres 

forretningsområder, og hvad der gør dem strategisk vigtige. Det vil kunne muliggøre, at ny teoretisk 

viden om forretningsporteføljestyring bliver skabt, som kan bruges til en eventuel revideret 

porteføljemodel. 

1.3. Problemformulering 

Denne opgave har til formål at udarbejde ny viden om porteføljestyring af forretningsområder, og 

hvordan det hænger sammen med virksomhedernes strategi. For at kunne gøre det skal følgende 

hovedspørgsmål besvares: 

Hvordan skal man som virksomhed håndtere en portefølje af forskellige forretningsområder? 

Hensigten med opgaven er at skabe viden omkring de beslutninger, virksomheder foretager sig, når der 

skal vælges forretningsområder, og hvordan de skal styres. Til det vil det være nødvendigt at opstille 

research questions (RQ) for at kunne sikre en styring hen mod besvarelse af den overordnede 

problemformulering. 

RQ1:  Hvordan kan det afgøres om bestemte forretningsområder er strategisk vigtige? 

Det vides, at der er mange argumenter for, at diversificering kan være et strategisk vigtigt tiltag, men 

det er interessant at vide, hvad der egentlig har indflydelse på virksomhedernes beslutninger om valg af 

forretningsområder. Her lægges der op til, at der skal undersøges de forskellige faktorer, som kan have 

indflydelse på, om et givent forretningsområde er strategisk hensigtsmæssigt for en virksomhed.  

RQ 2:   Hvilke komplikationer er der forbundet ved porteføljestyring af  

    forretningsområder? 

For en virksomhed kan der være mange forskellige problemstillinger forbundet med at styre sin 

portefølje af forretningsområder. Det er nødvendigt at forstå tydeligt den kompleksitet, som 
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virksomhederne står overfor, når der skal træffes beslutninger om valg af forretninger, og hvordan de 

skal styres. 

RQ 3:    Hvordan kan ovennævnte komplikationer overkommes? 

Opgavens værdi vil blandt andet ligge i at komme med kvalificerede bud på, hvad virksomheder bør 

gøre for at overkomme de komplikationer, der måtte være ved styring af forretningsporteføljer. Derfor 

vil opgaven forsøge at komme med forslag til, hvordan virksomheder først kan skabe et 

gennemskueligt overblik over de forskellige forretningsenheder, og derefter hvilke generiske tiltag de 

bør gøre sig. 

RQ 4:    Hvordan bør en revideret forretningsporteføljemodel se ud? 

Der findes allerede i dag forskellige porteføljemodeller udviklet af teoretikere og organisationer, som 

hver især kommer med deres bud på, hvordan man skal analysere sine forretninger. Modellerne vil 

blive beskrevet i detaljer senere i opgaven under teoriafsnittet. Disse allerede eksisterende 

porteføljemodeller vil sammen med anden nyere relevant teori samt primære undersøgelser, blive 

inspirationskilden til en revideret porteføljemodel, som vil konkludere denne opgave. 

1.4. Afgræsninger 

Med ”forretningsområde” hentydes der kun til et bestemt produkt- eller servicemarked. Det vil sige, at 

geografiske områder vil der blive afgrænset fra. Fokus med denne opgave er at undersøge, hvordan 

virksomheder skal håndtere deres porteføljer af forskellige forretningsområder i form af produkter eller 

services i sammenspil med strategiske overvejelser på det overordnede niveau. Dette betyder, at der vil 

yderligere blive afgrænset fra at kigge på eventuelle strategivalg, som de enkelte forretningsenheder 

kan gøre sig for at forbedre deres egne markedspositioner. Denne afgrænsning vil gøre, at opgave får et 

større fokus på selve problemstillingen. 

Da det undersøgte område er meget komplekst, og der kan være forskellige faktorer, som er fælles 

afhængige, vil en analytisk tilgang, hvor der beregnes korrelationsværdier, ikke blive udført. Det 

vurderes, at det ikke kan perfekt måles, hvor meget en given faktor, såsom indtjeningsgraden af et 

forretningsområde generelt har for afgørelsen om dens strategiske vigtighed. Der bliver yderligere 
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afgrænset for normale finansielle porteføljemodeller, da opgavens hensigt ikke er at finde en balanceret 

portefølje af eventuelle værdipapirer, som anskaffes via et eksternt kapitalmarked. 

Opgaven er begrænset til at komme med konklusioner, som kan generaliseres ud til virksomheder 

bestående af forskellige forretningsområder. Der afgrænses derfor at komme med specifikke strategiske 

og taktiske tiltag, som case virksomhederne bør gøre sig, men i stedet vil den viden, der opnås igennem 

undersøgelserne, blive benyttet til at komme med generaliserbare konklusioner. 

1.5. Metode 

Det vurderes, at en holistisk tilgang vil være nødvendig for at kunne besvare problemformuleringen. 

Denne vurdering kommer af, at de forskellige delkomponenter, som kan afgøre den strategiske 

vigtighed af et givent forretningsområde, ikke kan forklares eller forstås ved at summere de enkelte 

dele alene. I stedet er det hele systemet af delkomponenterne tilsammen, som forklarer den strategiske 

betydning af en gældende forretning. Dette systemperspektiv kigger derfor på den synergieffekt, der 

bliver skabt, når disse forskellige faktorer spiller ind (Arbnor & Bjerke, 2009). Det kan ikke forudses 

perfekt, hvor meget de enkelte faktorer har af indflydelse, hvorfor et analytisk perspektiv, som kan 

måle disse korrelationer, ikke er muligt (ibid.). 

Systemperspektivet samt de opstillede research questions har direkte indflydelse på valg af metode. 

Især ud fra research questions er man nødsaget til at foretage nogle vurderinger for at kunne have en 

konkret styring af opgaven. Der er tre betingelser, som er afgørende for valg af metode: type af 

research questions, graden af kontrol som undersøgeren har over det undersøgte område, og om 

hvorvidt fokus er på nutidige eller historiske begivenheder (Yin, 2008). Da spørgsmålene stillet 

tidligere er åbne i form af ”hvordan”, lægger det op til at søge imod forklaring, hvorfor det er oplagt at 

benytte sig af enten case studies, historie eller eksperimenter. Eftersom at fokus vil være på nuværende 

begivenheder, og der ikke vil være mulighed for at have kontrol over det undersøgte område, vil det 

være mest oplagt at foretage case studies som metodevalg for opgaven (ibid.). 

Ifølge Robert K. Yin kan case studies være af deskriptive, forklarende eller eksplorative karakterer, 

men som allerede nævnt ønskes der at søge en forklaring til problemstillingen for at forstå, hvordan 

virksomheder bør styre deres forretningsområder. Disse forklarende multiple case studies skal bruges 

til at teste de midlertidige referencerammer, som vil blive opstillet efter teoriafsnittet. Det kan 
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forventes, at der efterfølgende vil være behov for ændringer i referencerammerne baseret på 

diskussioner og endelige konklusioner, som til sidst vil lægge til grund for den færdige 

forretningsporteføljemodel. Der vil blive benyttet case study metoden udviklet af COSMOS 

Corporation (Figur 1), for at sikre en effektiv struktur i opgaven. 

 

 

1.5.1. Validitet og reliabilitet 

Da opgaven vil gøre brug af case study metoden, vil det skulle forsøges at gøre den eksterne validitet 

høj nok til at kunne tage de endelige konklusioner og gøre dem generaliserbare. Dette vil ligge til grund 

for at benytte sig af multiple cases studies (Yin, 2008), hvor der vil kigges på forskellige 

virksomhedssituationer og se, hvordan de hver især styre deres forretningsporteføljer. Det væsentlige 

her er, at det vil blive forsøgt at generalisere resultaterne til et bredere teoretisk fundament (ibid.). 

Teorien bliver derfor testet ved at undersøge, om der er fælles konklusioner i de forskellige cases. 

For at kunne sikre en høj reliabilitet er det vigtigt at kunne dokumentere tydeligt, hvordan 

fremgangsmåden har været i undersøgelsen. Dokumentationen vil kunne muliggøre, at man kan 

foretage selvsamme undersøgelser i samme virksomheder og komme frem til nogenlunde samme 

resultater. Meningen med reliabilitet er at kunne minimere fejl og bias i undersøgelsen. Multiple case 

studies vil kunne robustgøre den opbyggede teori i en højere grad, såfremt gentagne resultater vil 

fremkomme, hvilket også er grunden til, at denne metode er valgt. 

Figur 1: Case Study Method 
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1.6. Teorivalg 

Til at kunne understøtte de senere hen opstillede referencerammer, vil der blive inddraget forskellige 

teorier. Først vil der være en historisk gennemgang af, hvordan virksomheder tidligere har valgt og 

styret deres forretningsområder. Det gøres for at forstå de tendenser, der har været på dette område 

igennem det seneste halve århundrede. 

Derefter vil en stor del af teoriafsnittet kigge på tidligere udviklede forretningsporteføljemodeller, som 

har forsøgt at give virksomheder struktur og vejledning til valg og styring af deres forretningsområder. 

Eftersom at der findes utallige modeller inden for denne slags porteføljestyring, vil der kun blive taget 

udgangspunkt i de allermest anerkendte. Her tænkes på Boston Consulting Group growth-share 

matricen, GE/McKinsey matricen og Corporate parenting fit matricen, som vil være dem, der bliver 

gennemgået i detaljer. Disse modeller valgt, da de hver især giver forskellige bud på, hvilke faktorer, 

der bør være afgørende, når en virksomhed skal vælge sine forretningsområder. Det menes, at disse 

modeller vil kunne hjælpe til forståelsen af de teorier, der allerede eksisterer inden for dette område. 

Yderligere forventes det, at de vil bygge et stærkt fundament for den videre undersøgelse, der vil blive 

foretaget her i opgaven. 

Som en afslutning på teoriafsnittet, vil der blive inddraget nyere teori, som vil komme fra forskellige 

kilder. Det vil være andre teoretikere, som enten har fået udgivet bøger eller artikler i 

videnskabsanerkendte tidsskrifter, og hvor det vurderes at være relevant i forhold til at kunne hjælpe 

med at løse opgavens problemstilling. Situationer fra større virksomheder vil også blive medtaget som 

underbyggende teori til referencerammerne. 

1.7. Strukturdiagram 

Til besvarelse af problemformuleringen vil opgaven have følgende struktur, som det er illustreret i 

figur 2. 
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2. Teori 

For mange virksomheder er koncernstrategien blot en opsummering af de forskellige strategier, som 

hver enkelt forretningsenhed har lagt for sig selv, hvortil der muligvis er vedlagt nogle overordnede 

retningslinjer samt en vision og mission (Goold, Campbell, & Alexander, 1994). Alligevel har 

strategier på koncernniveau vedrørende porteføljestyring i mange år været meget omdiskuteret, og der 

er således givet forskellige bud på, hvordan en sådan styring bør håndteres. Oftest sker det, at 

virksomheder allokerer en alt for stor del af deres ressourcer på det, som ikke rigtig bringer værdi, 

hvilket derfor giver allokeringsproblemstillingerne (Koch, 2007). Disse ressourcer kan være kapital, 

arbejdskraft, talentfulde managers, tiden fra den øverste ledelse og alt andet, som kan fordeles ud til de 

forskellige forretningsområder en virksomhed kan have. For at kunne minimere allokeringsproblemet i 

en virksomhed bliver man nødt til at være selektiv, når det kommer til forretningsområderne (Moose & 

Zakon, 1971). 

Der er igennem tidens løb blevet skrevet en del empiri om netop porteføljestyring. Afsnittet her er 

dedikeret til at fremvise den allerede eksisterende teori, som er blevet udviklet på baggrund af 

empirien. Der vil blive inddraget en historisk udvikling af, hvordan virksomheder styrede deres 

porteføljer, og hvilke modeller, udviklet af konsulenthuse og teoretikere, der senere hen har kunnet 

Problem-
identifikation 

Teori 
Reference-

ramme 
Multiple Case 

Studies 
Diskussion Konklusion 

Portefølje-
model 

Figur 2: Strukturdiagram 
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biddrage til en mere struktureret styring af forretningsområder. Ifølge Arbnor og Bjerke er det i et 

systemperspektiv essentielt at forstå den historiske baggrund, og hvordan det har ledt op til i dag. Dertil 

vil nyere teori på området kunne hjælpe med at sammensætte referencerammer, som vil blive testet her 

i opgaven med primære undersøgelser (Arbnor & Bjerke, 2009). 

Ved indsamling af sekundær information er der to generelle problemer, som man er nødt til at 

overkomme. Det ene er kompatibilitet, idet at den sekundære information kan være blevet indsamlet til 

andet formål, og derfor kan det risikeres, at det ikke har sammenhæng med, hvad der forsøges at bliver 

undersøgt. Troværdighed er det andet problem, som man er nødsaget til at tage hensyn til (ibid.). For at 

overkomme disse to ting, inddrages anerkendte teoretikere inden for det undersøgte område. De er 

blevet udvalgt, da det vurderes, at de opfylder kriterierne for kompatibilitet og troværdighed. 

2.1. Historisk udvikling i virksomheders porteføljestyring 

Igennem det seneste halve århundrede har tankegangen bag porteføljestyring af forretningsområder 

udviklet sig markant, hvorfor en tidslinje vil blive beskrevet her. Se figur 3 for en samlet oversigt. 

 

Det var meget almindeligt i 1960´erne, at virksomheder skulle diversificere som en vigtig del af deres 

strategi (Porter, 1988). Diversificering var anset som et attraktivt tiltag for både at imødekomme 

virksomhedernes overordnede vækstmål og for at sprede risikoen i forskellige markeder. Det gjorde, at 

mange virksomheder i denne tid fik opbygget store porteføljer af forskellige forretningsområder, men 

de blev argumenteret med, at de alle havde en eller anden form for relation til deres respektive 

kerneområder (Goold, Campbell, & Alexander, 1994). Ansoff anbefalede dengang, at virksomheder 

skulle analysere deres kapabiliteter inden for produktion, marketing og management for at kunne 

identificere nye forretningsområder, hvor disse nævnte kapabiliteter vil kunne opnå synergieffekt 

Figur 3: Tidslinje for porteføljestyring 
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(Ansoff, 1965). Disse anbefalinger fik desværre en negativ effekt. Virksomhederne begyndte at se flere 

muligheder, end der egentlig burde være, hvorfor de begyndte at overdiversificere ved at opkøbe inden 

for områder, som de ingen relationer havde til (Koch, 2011). 

Denne overdiversificering førte senere hen til et ressourceallokeringsproblem for mange virksomheder, 

og de var nødsaget til at gøre brug af nyere porteføljeplanlægningsteknikker for at overkomme dette 

problem. Det var her, at porteføljemodellerne i 1970´erne begyndte at se dagens lys (Goold, Campbell, 

& Alexander, 1994). Disse vil blive beskrevet i flere detaljer senere i opgaven. Modellerne hjalp 

virksomheder med deres allokeringsproblemer ved at give dem værktøjer, der kunne identificere de 

forretningsområder, der havde brug for ressourcer, og hvilke der skulle generere de nødvendige cash 

flows. Men mest vigtigt var det, at de også gav indsigt i de forretningsområder, som man burde træde 

ud af (Moose & Zakon, 1971). Det medførte, at virksomheder begyndte at fokusere på de forretninger, 

der forekom attraktive, hvilket var tilfældet, når de både var profitable og bestående af vækst. Men det 

blev stadigvæk ignoreret, om hvorvidt disse forretninger passede ind med de eksisterende 

karakteristikker, som virksomhederne havde. Dette betød, at der var forretninger, som mistede 

betydelig værdi af at have de forkerte ejere (Goold, Campbell, & Alexander, 1994). 

Michael Porter skrev i 1987 om de undersøgelser, som han havde foretaget i 33 store amerikanske 

virksomheder, der havde diversificeret i perioden 1950-86 gennem overtagelser. Undersøgelserne viste, 

at størstedelen af overtagelserne senere hen blev afviklet igen. Virksomhederne med deres eksisterende 

strategier var simpelt hen ikke i stand til at skabe shareholder value (Porter, 1988). Shareholder value 

skabes derfor ikke ved, at virksomheder bare vælger at diversificere, og heller ikke hvis det er for at 

udsprede risikoen på forskellige forretningsområder. Investorer vil oftest kunne opnå mere ved selv at 

diversificere ved at sprede deres egne investeringer ud på andre virksomheder (Goold, Campbell, & 

Alexander, 1994).  

I 1980´erne begyndte nogle virksomheder at se mulighederne i udelukkende at fokusere på de 

markeder, som de havde bedst forståelse for og alt andet skulle derfor sælges fra. Det viste sig, at 

virksomheder oftest kunne opnå salgspriser, som var højere end værdien de selv kunne skabe ud fra de 

forretninger, som ikke lå inden for deres kerneområder (ibid.).  
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Men da verdenen er dynamisk, lægger det pres på, at virksomhederne konstant skal evaluere deres egne 

strategier, da den fokus og viden de måtte have i dag, kan blive forældet i morgen. Især 1990´erne var 

et bevis på dette, da årtiet var præget af mange teknologiske udviklinger, hvorfor det satte fokus på, at 

virksomheder nu skulle være indstillet på kontinuerligt at erhverve ny viden og kapabiliteter for fortsat 

at kunne konkurrere effektivt i deres eksisterende forretningsområder (Koch, 2011). 

I de sidste 15 år er der ikke blevet udviklet noget nyere konkluderende teori inden for porteføljestyring 

af forretningsområder. Det er på trods af, at der konstant er virksomheder, som skifter branche, og 

dermed køber eller sælger hele forretninger. Det retfærdiggør således denne opgaves problemstilling, 

som lægger op til at forklare, hvordan porteføljer af forretningsområder således bliver styret nu 40 år 

efter, at de første porteføljemodeller så dagens lys. 

2.2. Kendte porteføljemodeller 

Der er allerede blevet udviklet anerkendte modeller, som virksomheder kan benytte sig af for nemt at 

kunne danne sig et overblik over deres forskellige forretninger. Her i opgaven vil de tre mest anvendte 

og anerkendte modeller blive beskrevet i detaljer. Der vil derudover blive refereret til andre modeller 

også. Dog vil de blive beskrevet i mindre grad, da der vil være markante ligheder med netop de tre, der 

vil blive gået i dybden med. De tre porteføljemodeller, som vil blive detaljeret beskrevet, giver hver 

deres bud på, hvad der er vigtigt for at kunne analysere sine forretningsområder. Modellerne er bygget 

på hver deres teori om, hvilke faktorer der er særligt afgørende. Dette fremkommer også igennem 

fremgangsmåden, hvorpå man skal benytte sig af de forskellige modeller som analyseværktøj, da der er 

stor forskel på, hvor komplekse de er at bruge. 

Det interessante er dog, at det er blevet bevist, at modellerne kan give forskellige konklusioner på, 

hvilke forretningsområder der anses for værende strategisk vigtige (Wind, Mahajan, & Swire, 1983). 

Af den årsag vil det ikke være formålet at identificere den model, der er den bedste at benytte for 

virksomheder. Men i stedet vil en beskrivende gennemgang af disse modeller kunne klarlægge 

forskellene på dem som analyseværktøj, og det vil belyse, hvad de helt præcist giver af information. 

2.2.1. BCG Growth-Share Matricen 

Den først porteføljemodel, som vil blive beskrevet her i teoriafsnittet, er Growth-Share matricen 

udviklet af Boston Consulting Group´s skaber Bruce Henderson i 1970 (BCG - history). Growth-share 
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modellen har med sin simple form været et nemt værktøj for virksomheder til at danne sig et overblik 

af deres forskellige forretningsområder og til at kunne vurdere attraktiviteten af dem (Pidun et al., 

2011). Henderson var af den mening, at en virksomhed var nødsaget til at have en portefølje af 

forretningsområder, der bestod af forskellige vækstrater og markedsandele. Denne 

porteføljesammensætning skulle fungere som en balancerende funktion af de forskellige cash flows, 

som en virksomhed har. Højvækst forretningsområder vil typisk kræve kapital for at kunne vokse sig 

større for den pågældende virksomhed. Denne nødvendige kapital bør derfor blive genereret fra 

områder med lav vækst (Moose & Zakon, 1971). 

En illustreret model kan ses i figur 4 forneden, som består af en 2x2 matrice, hvoraf den ene akse 

kigger på markedsvæksten og den anden på forretningens relative markedsandel af det specificerede 

segment. Den kategoriserer forretninger som værende enten malkekøer, hunde, stjerner eller 

spørgsmålstegn. 

 

 

Malkekøer: De forretninger med høje andele i deres respektive markeder bliver betegnet i growth-

share matricen som malkekøer, når markedsvækstraterne er lave. Tankegangen med disse 

forretningsområder er derfor, at man skal malke dem for de cash flows, som de skaber, da man vil have 

svært ved at skabe yderligere profit ved at reinvestere dem (Henderson, 1973). Det giver derfor bedre 

Figur 4: BCG Growth-Share matricen 
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mening at overføre den genererede kapital til andre forretningsområder med høj vækst, hvor det vil 

være mere profitabelt at foretage investeringer. Det er dog vigtigt, at man ikke glemmer at vedligeholde 

disse malkekøer, da de er vigtige for virksomhedens nuværende overlevelse, idet de blandt andet 

betaler for størstedelen af eksisterende overheadomkostninger. Af denne årsag er det nødvendigt at 

vælge den rigtige mængde af ressourcer, som fortsat skal allokeres til disse forretningsenheder. 

Hunde: Når både markedsvæksten og forretningens andel af dette marked begge er lave, bliver den 

kategoriseret som hund. Hunde bør kendetegnes som værdiløse for virksomhederne, og hvis ikke de 

bliver korrekt identificerede, kan de fungere som pengefælder (Henderson, 1973). Virksomheder med 

sådanne forretningsområder bør afsøge mulighederne for at afvikle dem bedst muligt, da de typisk kan 

ende med at koste ekstra penge, hvis man forsøger at genoplive forretningen (Moose & Zakon, 1971). I 

stedet bør man tage ressourcerne i de her forretninger og placerer dem i andre forretningsområder 

bestående af vækst. 

Stjerner: Forretningerne i markeder med vækst kan være meget attraktive, hvilket især er sandt, hvis 

man samtidig besidder høje markedsandele. Er det tilfældet, kan de betegnes som stjerner. Til forskel 

fra malkekørerne vil de cash flows, der genereres her, blive geninvesteret i selvsamme forretninger, 

hvilket gør, at stjerner næsten fuldt ud kan finansiere sig selv (Moose & Zakon, 1971). Henbliket med 

de yderligere investeringer er, at de skal få forretningerne til at vokse sig endnu større, og dermed 

kunne udvikle sig til betydningsfulde malkekøer med tiden (ibid.) 

Spørgsmålstegn: Den sidste kategori er spørgsmålstegn, hvor markedsvæksten er høj, men 

forretningsenheden har en mindre markedsandel. Spørgsmålstegn vil oftest kræve fokus blandt andet 

med henblik på kapitalindsprøjtninger, da de alene ikke vil kunne generere penge nok selv til at vokse 

sig store og muligvis ende som stjerner i fremtiden (Henderson, 1973). De er til gengæld også meget 

risikable, eftersom en del af disse forretningsområder vil ende som hunde, hvorfor de kan være de 

største pengefælder i en virksomheds portefølje (ibid.). 

Modellen har modtaget en del kritik for at være for simpel, og nærmest opfordrer virksomheder til at 

neglegere de forretningsenheder, hvor der ikke længere er vækst i deres respektive markeder. Det har 

vist sig, at mange brancher pludselig kan få vækst igen på et senere tidspunkt, hvorfor de således kan 

gå hen og blive stjerner (Hindle, 2009). At kigge på nuværende markedsandele og markedsvækster bør 
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derfor ikke være de eneste kriterier for at kunne retfærdiggøre størrelsen af investeringer på bestemt 

områder. Det kan betyde, at man vurderer noget til at være en stjerne ud fra tidligere vækstrater, men 

ikke tager højde for om det vil fortsætte (Seeger, 1984). Et andet kritikpunkt er, at den ikke tager 

hensyn til om forretningsområderne er relaterede til hinanden, hvilket er noget som andre 

porteføljemodeller senere hen har inddraget (Koch, 2011). 

På trods af modellens simple vurderingskriterier af forretningsområdernes attraktivitet, har den 

alligevel hjulpet mange virksomheder med deres allokeringsproblemer (Goold, Campbell, & 

Alexander, 1994). Overraskende viser det sig, at stadigvæk i dag er denne model benyttet af nogle af de 

største virksomheder. I en undersøgelse foretaget fornyligt benyttede 18 % af de adspurgte 

virksomheder den originale udgave af Growth-Share matricen, og yderligere 45 % brugte individuelle 

modificerede udgaver af den (Pidun et al., 2011). 

2.2.2. GE/McKinsey Matricen 

En anden porteføljemodel, som så dagens lys i 1970´erne, var GE/McKinsey matricen. Det var 

McKinsey, som udførte konsulentarbejde for General Electric, der ønskede at holde styr på deres store 

portefølje af forretninger. Behovet opstod, da forretningsenhederne skulle afgive deres egne 

forventninger til fremtiden, hvoraf dem, der var mest optimistiske, typisk fik flest ressourcer (Coyne, 

2008). Der var derfor et behov for have et værktøj, som koncernen kunne benytte sig af for at kunne 

vurdere den egentlige værdi af de forskellige forretningsområder, der eksisterede i enhederne (ibid.). 

Modellen er vist i figur 5, og den adskiller sig fra den tidligere nævnte Growth-Share matrice ved at 

være mere generel, når attraktiviteten af forskellige forretninger skal opgøres. Hvor Growth-Share 

matricen benytter sig af et enkelt kriterierum på hver akse, benytter GE/McKinsey matricen 

aggregerede multiple kriterier heriblandt kvalitative og subjektive (Pidun et al., 2011). McKinsey 

argumenterer, at forretningsområder kan være vidt forskellige, da nogle kan være mere kapital intensiv, 

andre mere markedsføringskrævende, eller det kan være nødvendigt at have skalafordele, hvilket 

kommer fra forskelle i kundeadfærden, produktkarakteristikken og industrien (Wind & Mahajan, 

1981). Alle disse forskelle kan egentlig opgøres i to essentielle akser, som kan afklare om en 

forretningsenhed vil kunne klare sig i fremtiden (Coyne, 2008). 
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Den ene akse Business Position – Strength kigger på de styrker, som en given forretningsenhed har. 

Modsat BCG´s Growth-Share matricen er markedsandel kun en enkelt faktor her, hvor der med denne 

model også indgår produktkvalitet, pris, omkostninger, patenter og produktivitet som værende 

afgørende for, om en forretningsenhed har en stærk position i et bestemt marked (bilag 1). Man 

vurderer derfor den konkurrencemæssige styrke en bestemt forretningsenhed har, og om det kan 

forventes, at den varer ved. Det betyder, at man er nødt til grundigt at forstå de andre konkurrenter, og 

hvilke tiltag de vil gøre sig i fremtiden med hensyn til mål og investeringsprioriteter (Allen, 1978). En 

stærk forretningsposition i denne matrice vil komme fra, at man har vedvarende konkurrencemæssige 

fordele (Coyne, 2008). 

Markedsattraktiviteten på den anden akse består af mange andre faktorer end bare vækst, som det er 

tilfældet med den tidligere nævnte Growth-Share matrice. Her spiller blandt andet nødvendige R&D 

omkostninger, markedsstørrelse og markedskoncentration også ind (bilag 1). Ved måling af 

markedsattraktivitet hentydes der til, om den gennemsnitlige aktør på det pågældende marked vil kunne 

opnå høj profit i det lange løb (Coyne, 2008). Siden GE/McKinsey matricen blev introduceret er der 

blevet udviklet yderligere teori, som kan supportere til at analysere attraktiviteten af markeder. Den 

mest anerkendte er Porter 5 Forces af Michael E. Porter fra 1979, som er et mere strukturelt 

analyseværktøj til at vurdere markedsattraktiviteten (ibid.). 

Figur 5: GE/McKinsey 9-box matricen 



23 
 

Alle de faktorer, som har indvirkning på akserne, bliver vejet mod hinanden afhængig af deres 

betydning, hvilket kan variere fra industri til industri. Denne afvejning består af subjektive evalueringer 

foretaget af management, som også skal vurdere, hvorhenne de forskellige forretningsenheder ligger i 

matricen. Her kræver det en stor mængde af dataindsamling både fra interne og eksterne kilder for at 

sikre, at managements evaluering bliver foretaget på et stærkt understøttet grundlag (Wind & Mahajan, 

1981). 

Når en virksomheds portefølje af forretningsområder er plottet ind i matricen, giver den samtidig 

retningslinjer for, hvor man bør allokere sine ressourcer, således at de bliver fordelt mest effektivt, 

hvilket betegner det egentlige strategivalg (Coyne, 2008). Der bør investeres mest i de 

forretningsområder, som har stærke positioner i markeder med høj attraktivitet. Det ligger i, at en given 

forretningsenhed vil klare sig bedre end konkurrenterne i forhold til at udnytte de markedsmuligheder, 

der vil være. Når disse vigtige forretningsområder har fået allokeret tilstrækkelige ressourcer, vil man 

derefter være mere selektiv med hensyn til, hvorhenne der ellers skal investeres. Det kan enten være 

inden for områder, hvor at man har en stærk position inden for et marked med lav attraktivitet, eller 

hvor man har en svag position, men i et meget attraktivt marked. Til sidst kan der være resterende 

forretninger i en virksomhed, hvor man befinder sig i markeder med lav attraktivitet, og man desuden 

mangler nogle konkurrencemæssige styrker. Det anbefales her, at man har et kort tidsperspektiv, hvor 

man så vidt muligt skal høste gevinsterne ligesom med malkeko eksemplet i growth-share matricen. De 

forretninger, som ikke genererer positive afkast, bør afvikles hurtigst muligt. 

GE/McKinsey matricen er en af de mest anerkendte og samtidig én af de absolut mest benyttede 

modeller, idet at det i en undersøgelse viste sig, at 69 % af de adspurgte virksomheder benyttede sig af 

enten den eller en modificeret udgave af den (Pidun et al., 2011). Et af de mest kendte lignende 

eksempler er Shell Directional Policy matricen (bilag 2), som har redefineret akserne til at være 

Prospects for Sector Profitability og Company´s Competitive Capability og fokuserer mere på 

fremtidige udsigter for forretningsområderne (Robinson, Hichens, & Wade, 1978). På trods af 

GE/McKinsey matricens store udbredelse er den alligevel blevet kritiseret for at være afhængig af 

subjektive inputs fra koncernledelsen. Det er nemlig op til den øverste ledelse at afgøre, hvordan de 

forskellige faktorer skal vægtes, og hvorhenne et bestemt forretningsområde skal positioneres (Wind & 

Mahajan, 1981). Det er her, hvor at modellen ikke giver nogle retningslinjer for, hvordan disse vægte 
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skal fordeles, hvorfor den subjektive vurdering kan variere alt afhængig af personen, som udfører 

analysen. Relationer mellem forretningsområderne bliver inddraget, når business strength position skal 

analyseres, idet at man inddrager de fælles faciliteter, som kan være behjælpelig til stordriftsfordele 

(bilag 1). 

2.2.3. Corporate Parenting Fit Matricen 

De foregående porteføljemodeller beskrevet i opgaven har fokuseret på attraktiviteten i et givent 

marked og virksomhedens position i det. Denne porteføljemodel, Corporate Parenting Fit matricen, 

adskiller sig i høj grad, da den fokuserer på i hvilken udstrækning, der eksisterer en stærk sammenhæng 

mellem hovedkoncernernes karakteristikker og de forskellige forretningsområder, som de opererer i. 

Teorien anser det vigtigt at adskille koncernernes centrale funktioner fra forretningsområderne og i 

stedet se dem som værende forældre overfor de forskellige forretningsenheder, som de måtte være i 

besiddelse af. (Goold, Campbell, & Alexander, 1994). En koncern har desuden ansatte i disse centrale 

funktioner, som arbejder på tværs af de forskellige forretninger, og som kan bidrage med resourcer i 

form af support, ekspertise eller kapital. Det vil desuden også være ledelsen i forælderorganisationen, 

som spiller en aktiv rolle ved at afgøre forretningsporteføljen samt mængden af resourcer, der skal 

allokeres til de forskellige enheder (ibid.). 

Der er fem overordnede karakteristikker, som en forælder kan have. Mental maps kommer af hvilke 

baggrunde og erfaringer ledelsen har, som har indvirkning på deres syn, meninger og tankegange. 

Parenting structures, systems and processes omhandler de mekanismer hvorigennem forælderen skaber 

værdi med deres functions, central services and ressources og people and skills. Der kan altså være tale 

om patenter, brands, ekspertviden, kapital, stordriftsfordele, netværker med mere, som forælderen kan 

bestå af. Den sidste forældrekarakteristik er decentralization contracts, der vedrører graden af 

indflydelse, som koncernen skal have over en given forretningsenhed. Det kan være både formelle og 

uformelle retningslinjer, som skal følges fra forretningsenhedens side (Goold, Campbell, & Alexander, 

1994). 

I slutningen af 1980´erne udviklede McKinsey & Company den første type af matricer, som kunne 

bruges til at analysere om bestemte forretningsområder passede ind med koncernens 

forældrekarakteristikker. Den blev kaldt Market-activated corporate strategy eller forkortet MACS 
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(bilag 3). En naturlig ejer er en koncern, som vil være den bedste mulige ejer for en bestemt forretning, 

og derfor vil kunne være i stand til at få mest mulig værdi ud af den. Det vil sige, at koncernen har 

såkaldte parenting advantages. Hvis det ikke er tilfældet, at der er tydelige fordele, så skal 

forretningsenheden i stedet kategoriseres som værende one of the pack, hvilket hentyder til, at den 

ligeså vel kunne være ejet af en anden koncern (McLeod & Stuckey, 2000). Det er blevet yderligere 

argumenteret for, at nogle ejere decideret kan være value destroyer. Det gør sig gældende, når en 

koncern har markante svagheder inden for et område, der ikke gør det muligt for dem at skabe nogen 

værdi, og de således kun har negativ indflydelse på en bestemt forretning, som den ejer (Goold, 

Campbell, & Alexander, 1994). 

Mange virksomheder kigger nu på koncernens rolle som forælder, og stiller sig selv spørgsmålet om 

forskellige forretninger har fordele ved at være ejet af samme koncern (ibid.). Det er her, hvor 

Corporate Parenting Fit modellen kan være behjælpelig, da den kigger på, om der er en sammenhæng 

eller et såkaldt fit mellem forælderens og forretningernes karakteristikker. Inden for dette fit skal der 

ses på, om der eksisterer muligheder for, at forælderen kan bidrage med værdi til disse enheder, hvilket 

formuleres som værende parenting opportunities. Det vil sige, at en pågældende forretningsenhed skal 

kunne opnå fordele af koncernens udviklede færdigheder og kapabiliteter og dens målrettede strategi 

(Koch, 2011). Det vurderes desuden, at der altid vil være noget ved forældrekarakteristikkerne, som 

ødelægger værdi i forretningerne i forhold til Key Success Factors. Spørgsmålet er bare, hvor meget 

negativ indflydelse karakteristikkerne har (Goold, Campbell, & Alexander, 1994). 

 
Figur 6: Corporate Parenting Fit matricen 



26 
 

Illustreret foroven i figur 6, kan man se, at den ene aske i modellen hentyder til den sammenhæng, der 

måtte være mellem forælderens karakteristikker og forretningens karakteristikker, som kan udgøre de 

muligheder, hvorved der kan skabes værdi. Den anden akse viser det misfit, som kan være mellem det 

pågældende markeds KSF´er (Key Succes Factors) og forældrekarakteristikkerne. 

Heartland: De bedste forretninger en koncern kan have er dem, der befinder sig i Heartland området. 

Det er dem, som har en stærk sammenhæng til koncernens karakteristikker og dens strategi, og der er 

gode muligheder for værdiskabelse. Samtidig er der et lavt misfit imellem karakteristikkerne og de 

KSF´er for de gældende markedssegmenter. Her kan identificeres parenting advantages, som henviser 

til, at den pågældende koncern er den absolutte bedste ejer af disse forretningsområder (Goold, 

Campbell, & Alexander, 1994). 

Edge of Heartland: Det er blevet argumenteret, at virksomheder med diversificerede 

forretningsområder klarer sig bedst, hvis disse er relaterede til hinanden (Bettis, 1981). Det bekræftes 

også via denne model, hvor der kan være relaterede forretningsområder, som ligger sig op til 

Heartland, og er derfor benævnt som Edge of Heartland. Med det menes der, at disse forretninger 

passer på nogle punkter til kriterierne for kerneområdet, men der er til gengæld andre, hvor de ikke gør. 

Disse forretninger kan være nødvendige for koncernen, da de muligvis har en positiv indvirkning på 

skalafordele, som kerneforretningerne kan nyde godt af. Men samtidig er der også en vis øget 

kompleksitet ved at håndtere sådanne ekstra forretninger, hvorfor der er et tradeoff mellem 

kompleksitetsomkostningerne og skalafordelene. Det gør det derfor svært for en given koncern at 

træffe beslutninger om, hvorvidt disse forretningsområder skal forblive i porteføljen eller ej (Goold, 

Campbell, & Alexander, 1994). 

Ballast: Nogle forretningsområder kan passe rigtig godt til en virksomhed, idet at der ikke er et misfit 

mellem KSF´erne for disse områder og forældrekarakteristikkerne. Men der kan være mangel på 

muligheder for, at der kan skabes yderligere værdi, hvorfor de vil falde ind under ballast området. Det 

kan muligvis være et forretningsområde, som en virksomhed i adskillige år har opereret i, men hvor det 

nu ikke længere passer til den langsigtede strategi (Goold, Campbell, & Alexander, 1994). Med 

sådanne forretningsområder anbefales det, at man søger efter mulige opkøbere, som kunne tænkes at 
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tilføje mere værdi, end man selv kan. Såfremt det er tilfældet, vil man kunne opnå en salgspris, som vil 

overgå den værdi, der er ved at beholde forretningen (ibid.). 

Value Trap: Value trap forretningsområder kan oftest være dem, hvor virksomheder foretager deres 

største fejltagelser. De vurderes til at passe ind med strategien, og at koncernen kan skabe værdi i dem, 

men hvor der er nogle markante misfits mellem KSF´erne og forældrekarakteristikkerne. Umiddelbart 

på overfladen kan en bestemt forretning se attraktiv ud, men ved nærmere undersøgelse vil man kunne 

se, at koncernen mangler nødvendige kapabiliteter i forhold til de krævende KSF´er til at kunne udnytte 

mulighederne, hvorfor værdi bliver ødelagt i stedet for skabt (ibid.). Disse typer af forretninger skal 

undgås, medmindre at koncernen aktivt forsøger at opnå den nødvendige viden og kapabiliteter som en 

del af en fremtidig strategi. 

Alien Territory: De forretningsområder, som ingen forbindelse har med koncernstrategien, betegnes 

som alien territory. Det er forretningsområder, som ligger længst væk fra kerneområdet. 

Inden for denne teori skal argumentationen for at beholde bestemte forretningsområder ligge i, at man 

skal være den bedste mulige forælder for dem. Der skal altså forekomme en parenting advantage, 

hvilket bør være en retningslinje for koncerner, når de udvælger deres forretninger (Goold, Campbell, 

& Alexander, 1994) Hvis et forretningsområde vil være bedre stillet uden forælderens ejerskab eller 

ved at befinde sig i en anden rivaliserende virksomhed, vil det højest tænkeligt kunne betale sig at 

skille sig af med det. Hvis en anden virksomhed vil kunne bringe mere værdi ind i en forretningen, vil 

den virksomhed muligvis være villig til at betale en premium købspris for denne, der vil overgå den 

værdi, som kunne blive skabt af den oprindelige ejer (ibid.). Derfor er det vigtigt at analysere andre 

rivaliserende koncerner, som kan være potentielle købere af ens forretningsenheder, når en 

porteføljeanalyse skal foretages. 

En klar fordel ved ”Corporate Parenting Fit” matricen er, at den ikke kun er beregnet til at analysere de 

eksisterende forretningsområder, som en virksomhed opererer i, men også fremtidige potentielle 

områder som den kan træde ind på. Den tager derfor ikke en portefølje af forretningsområder for givet, 

men er dynamisk idet den identificerer de muligheder, som vil passe med koncernstrategien, og derfor 

ligger i heartland området. Men et kritikpunkt er, at den ikke inddrager attraktiviteten af de forskellige 

markeder i en sådan grad, som de foregående modeller gør. Det vil sige, at man kan have heartland 
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forretninger i nedadgående markeder, hvilket modellen således ikke vil opfange. Dog argumenteres der 

for, at når en virksomhed netop har fokus og specialiserer sig inden for disse markeder, vil den kunne 

klare sig på lang sigt (ibid.). 

Parenting advantage, som er en afgørende faktor i denne model, er ifølge de fleste virksomheder (92 % 

i en undersøgelse) et vigtigt kriterium, når de håndterer deres porteføljer af forretninger (Pidun et al., 

2011). Af den årsag har denne model og dens bagvedliggende teori stor indsigt i, hvordan 

virksomheder betragter deres forretningsområder. 

2.2.4. Diskussion om forskellene på porteføljemodellerne 

Der har nu været en gennemgang af de mest almindelige anvendte porteføljemodeller for at illustrere, 

hvad de hver især fokuserer på. De giver hver deres bud på, hvad der skal til for at forretningsområder 

bliver kategoriseret som strategisk vigtige, hvorfor det kan forekomme, at de kan være stjerner i BCG 

Growth-Share matricen, men de befinder sig i value trap eller alien territory områderne i Corporate 

parenting fit. Eller Heartland forretningsområder, som befinder sig i markeder med meget lav 

attraktivitet. Det anbefales derfor, at ens forretningsportefølje bliver analyseret ud fra mere end bare et 

enkelt perspektiv for at sikre, at man har en komplet forståelse af ens fremtidige muligheder med de 

enkelte forretningsområder (Pidun et al., 2011). Det vil sige, at man undersøger markedsattraktiviteten 

og styrkelsen af ens position i det pågældende marked med alle de indeholdende komponenter for 

grundigt at kunne analysere disse. Samtidig skal det vurderes, om et forretningsområde vil passe til 

virksomhedens forældrekarakteristikker og dens strategi. 

Modellerne kan give et godt overblik over en virksomheds forskellige forretninger, men det er vigtigt, 

at man har fuld forståelse for de bagvedliggende teorier og tankegange, hvis man vælger at benytte 

dem. Desuden skal man også forstå, at de anbefalinger en porteføljemodel kan give en, såsom at man 

bør afvikle en forretning, skal tages relativt, da modellernes konklusioner kan være vidt forskellige fra 

hinanden. Det skal vides, at virksomheder selv kan udvikle deres egne porteføljemodeller, som enten 

kan være helt originale eller modificerede udgaver af dem, der har været præsenteret her (ibid.). Det er 

for eksempel tilfældet med porteføljemodellen Directional Policy, der blev udviklet af Shell (Robinson, 

Hichens, & Wade, 1978). Det er også derfor, at et af opgavens formål er at komme med egen udviklet 

porteføljemodel, som vil opstå på baggrund af både teori og primære undersøgelser. 
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2.3. Anden teori på porteføljestyring 

Nu er nogle af de mest udbredte porteføljemodeller blevet beskrevet i de foregående afsnit. Resten af 

teoriafsnittet vil blive brugt på at inddrage forskellige teorier, som anses for vigtige, og som vil have 

indflydelse på mine referencerammer. 

2.3.1. Nye forretningsinitiativer 

I en dynamisk verden kan det være nødvendigt at benytte sig af et værktøj, hvor man kan betragte 

samtlige forretningsmuligheder, der måtte eksistere for en virksomhed. Der er blevet udviklet et 

værktøj fra McKinsey & Company, som kan bruges til at analysere en virksomheds forskellige 

forretningsinitiativer. Portfolio of initiatives, som kan ses i figur 7, blev udviklet i 2002 (Bryan, 2002). 

 

Modellen kan bruges til at inddrage alle de forskellige initiativer, som kan hjælpe til at få en 

virksomhed til at vokse. Initiativer er meget bredt defineret, men interessen for den i forhold til 

opgavens emne er, at den kan bruges i et tidligt stadie, når der skal vurderes om bestemte initiativer kan 

findes inden for eksisterende forretningsområder, eller om der nogle interessante nye 

forretningsområder man kan træde ind på. Der vil oftest være mange initiativer, som ikke kommer 

længere end idéstadiet, men det er vigtigt, at virksomheder forsøger at identificere de stærkeste af dem 

og fravælger resten (Bryan, 2009). Man kan derfor betragte portfolio of initiatives som en slags 

tragtmodel, der kan sikre, at man får gennemset samtlige mulige initiativer. 

Den lodrette akse repræsenterer den risiko, der kan være forbundet ved at gøre forskellige initiativer 

afhængig af, hvor godt man kender til dem. Hvis et initiativ er familiært vil risikoen derfor være mindre 

Figur 7: Portfolio of initiatives 
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i forhold til et ikke-familiært, da man har mulighed for at adaptere ens kerneforretning eller kunne gøre 

brug af sine eksisterende aktiver til at udvide sit kerneområde (Bryan, 2002). Selvom risikoen anses for 

værende mindre, når der snakkes om vækstinitiativer, som lægger op til kerneområdet (edge of 

heartland), viser undersøgelser, at der alligevel kun er 20-25 % succesrate. Disse odds bliver hele tiden 

forværret grundet markedsdynamikkerne (Zook & Allen, 2010). 

Et ikke-familiært initiativ vil være, hvis man ved, at man mangler bestemte aktiver eller kompetencer, 

og derfor er nødsaget til at udvikle dette fra bunden. Man har derfor ikke de bedste forudsætninger i 

forhold til konkurrenterne, hvorfor der er en høj risiko forbundet med høje investeringskrav (Bryan, 

2009). De usikre initiativer har man kun lidt information om, som kan være grundet nye markeder, 

hvilket kan gøre det svært at finde ud af, hvad KSF´erne egentlig er. Hvis man kan opnå succes, vil det 

være muligt opnå et forspring i forhold til konkurrenterne, der således vil kunne bringe en abnorm høj 

profit (ibid.).  

Den vandrette akse viser tidshorisonten over de forskellige initiativer. Ifølge Lowell Bryan fra 

McKinsey, som er udvikleren af modellen, skal en god portefølje af initiativer kunne strække sig over 

flere perioder. Hvis det er kortvarige initiativer, vil fokus være på nuværende eller næste års indtjening, 

og det vil typisk have en højere sikkerhed for at resultere i positiv gevinst. Initiativer med mellemlange 

tidsperspektiver, hvilket vil sige nogle år ud i fremtiden, vil fokusere på at oprette konkurrencemæssige 

fordele, og de længerevarende vil være dem, som skal have indflydelse på virksomhedens strategiske 

retning (Bryan, 2009). De langsigtede og usikre initiativer vil nogle gange indebære, at større 

koncerner opkøber mindre virksomheder for at kunne træde ind i nye forretningsområder. Men selv den 

købsproces kan tage lang tid. DuPont har givet indsigt i, hvordan deres købsproces af Danisco foregik, 

hvilket er blevet beskrevet i en artikel trykt i Harvard Business Review. DuPont havde igennem 

længere tid villet ekspandere til det industrielle bioteknologiske område, hvor flere forskellige 

virksomheder var på ønskelisten til at blive købt. Det var først efter 5 års grundig evaluering, at 

opkøbet fandt sted i 2011 (Kullman, 2012). Når det gælder opkøb af en anden virksomhed, så har et 

sådan initiativ en høj risiko forbundet med det, hvorfor tidshorisonten for at gennemføre dette skal være 

længerevarende for at sikre opnåelse af fuld information forinden. 
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Portfolio of Initiatives er en brugbar model, som er god til at identificere de muligheder, der måtte 

eksistere i de nuværende forretningsområder, som en virksomhed allerede opererer i, samt de 

potentielle nye forretningsområder man kan træde ind på. Modellen kan yderligere skildre, hvorledes 

nye forretningsområder har relationer til kernen, idet at den kan vise om, de er familiære, eller om de er 

usikre. Det vurderes, at hvis en virksomhed har en masse mulige initiativer inden for allerede 

eksisterende forretningsområder, så vil det være mest rationelt at prioritere dem. Man bør derfor kun 

træde ind i helt nye forretningsområder, hvis de forekommer markant mere attraktive, og såfremt man 

er villig til at tage den højere risiko forbundet med det. Afsnit 2.3.4. vil argumentere for, hvornår man 

bør indtræde i nye risikofyldte forretningsområder. 

2.3.2. Genetisk struktur og økosystemer 

Her i opgaven er der allerede blevet benævnt teori, som omhandler, at virksomheder bør udvælge 

forretninger, der passer ind i deres kerneområder, og hvad de har kendskab til (Goold, Campbell, & 

Alexander, 1994; Bryan, 2009). Richard Koch har udviklet en teori om, at alle virksomheder har hver 

deres unikke genestiske struktur, som er en samlet kombination af færdigheder, måden at gøre tingene 

på, interaktionen med kunder og leverandører, viden, særbestemte aktiver og de folk som arbejder der. 

Men en virksomhed er mere end bare en summering af alle disse dele. Den er en levende og unik 

organisme, som kan ses ud fra, hvor den vælger at konkurrere, og hvilken merværdi den tilbyder til sine 

forretninger. Hvordan udvælges leverandørerne, og hvordan samarbejdes der med dem. Hvilke folk 

bliver der ansat, og hvorledes vil de have indflydelse på virksomhedens succes (Koch, 2011). 

I afsnit 2.2.3 om Corporate Parenting Fit, blev fem forældrekarakteristikker benævnt (Goold, 

Campbell, & Alexander, 1994). Det vurderes, at for en koncern vil disse karakteristikker indgå i denne 

genetiske struktur, og det vil derfor få indflydelse på selve koncernstrategien, og hvilke forretninger 

den bør indgå i. Ifølge Koch er det selve økosystemet i et givent forretningsområde, som skal kunne 

passe til den genetiske struktur. Til forskel kan et økosystem blive enten penetreret, influereret eller 

helt ændret af en koncern og dens genetik. Det er formålet, at man kun indgår i forretningsområder, 

hvor der er en stærk sammenhæng mellem en koncerns genetiske struktur og de økosystemer, som 

eksisterer i dem. ”The key to great Corporate Strategy, therefore, is to ensure that the firm operates in 

as many profitable ecosystems as it can effectively service, provided that those ecosystems are 

susceptible to the firm´s business model and genetic code” (Koch, 2011). Kunsten er så at kunne 
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konkurrere der, hvor koncernen er den bedste inden for et givent økosystem, hvilket kun kan lade sig 

gøre, hvis den genetiske struktur passer til det. Det betyder således, at hvis der er en høj sammenhæng 

mellem den genetiske kode og et givent økosystem, vil den koncern med stor sandsynlighed være den 

bedst mulige ejer af den forretning. 

Man bør ikke være i økosystemer, som ikke er profitable, eller hvor at konkurrenterne har en stærkere 

genetisk kode end en selv. I stedet skal man finde de attraktive markeder, som tillader økosystemer, 

hvor man kan gøre det bedre end nogen anden. Det er også muligt for en koncern at ændre og adaptere 

sin genetiske struktur drastisk, således at den kan passe til et bestemt attraktivt marked. Dette er oftest 

en fælde, da det vil betyde, at man bevæger sig væk fra sit kerneområde. I stedet bør en koncern 

udvikle sig gradvist med tiden, hvilket den kan gøre ved at inddrage ny viden og nye folk med det 

formål, at den kan blive bedre til at servicere dens vigtigste og mest profitable markeder (ibid.). 

Koncernledelsen skal kunne forstå dens genetiske struktur og finde ud af, om der er en sammenhæng 

mellem den og de forskellige økosystemer, som koncernen befinder sig i. Hvis ikke der er denne 

sammenhæng, så skal den pågældende forretning sælges fra, eller der skal foregå et slags spin-off fra 

koncernen. Yderligere investeringer bør gøres der, hvor man har den bedste genetiske forudsætning for 

at kunne udvikle salget og ens profit (ibid.). Disse teorier kan sættes sammen med dem tidligere nævnt 

i afsnit 2.2.3., da de grundlæggende omhandler det samme. Forskellen ligger i, at Koch mener, at det er 

den genetiske struktur, som har betydning for, hvad kerneområdet egentlig er. Dertil er det, ifølge ham, 

heller ikke nok at kigge udelukkende på et marked som et forretningsområde, men at det er et bestemt 

økosystem, som skal passe til denne genetisk struktur, som en koncern kan have. 

2.3.3. Doublestrategi 

Når en koncern ønsker at bevæge sig mod nye forretningsområder, som ikke har stærke relationer til 

kerneområdet, kan de have svært ved at opnå succes med den nuværende strategi, hvorfor det vil være 

nødvendigt enten at justere den eller fuldstændig redefinere den. Problemstillingen her ligger i de 

udfordringer, som man har ved at balancere vægten af ens fokus. Den ene ting er, at man skal kunne 

opnå overlegne resultater på de eksisterende forretninger. Det er nemlig afgørende, at profitten er høj 

nok til at kunne finansiere en stor del af de fremtidige investeringer, som er nødvendige for at kunne 

ekspandere og udvikle koncernen (Andersen, Thorisson, & Karlsson, 2001). I afsnit 2.3.4. vil der 
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specifikt blive kigget på, hvornår en økonomisk situation bør tillade at indtræde helt nye 

forretningsområder. Den anden ting, man samtidig skal kunne styre, er en forandringsproces, og man 

skal sikre, at den bliver succesfuld. Disse to ting skal gøres parallelt, da en koncern er nødsaget til at 

opnå imponerende resultater på det, de gør i dag for at kunne finansiere morgendagens forretninger 

(Abell, 1993).  

I en portefølje af forretningsområder vil der være nogle, som kan forenes med kerneområdet og den 

genetiske struktur, som koncernen har. Ligeledes vil der være andre forretningsområder, som ikke 

fuldstændig kan forenes med den selvsamme kerne og struktur. Men de kan i stedet repræsentere den 

fremtidige strategi, og den udvikling man ønsker at gå imod. Det får den betydning, at man skal forsøge 

at håndtere to forskellige koncernstrategier parallelt. Desuden udvikler markeder sig så hurtigt, at man 

ikke længere kan adskille kortsigtede og langsigtede løsninger fra hinanden. Man bliver nødt til at 

sikre, at de kortsigtede ændringer, der foretages, er guidet af de mere langsigtede (ibid.). 

Når en koncern har forretningsområder, som ligger udenfor kerneområdet, men som er vigtige for at 

teste nye potentielle fremtidige strategier og retninger for koncernen, kan det være nødvendigt delvist 

at separere disse fra resten af koncernen og opbygge dem som platforme (Goold, Campbell, & 

Alexander, 1994). Denne separation skal ske, når disse platformsforretningsområder ikke passer særlig 

godt med det nuværende kerneområde, og koncernen derfor vil kunne risikere at ødelægge værdien i 

disse. Separationen vil også indebære, at man er nødsaget til at gøre tingene på en anderledes måde, 

hvorfor der er behov for andre typer af folk, andre motiverende faktorer og andre supportsystemer end, 

hvad koncernen er vant til. Disse ting er nødvendige, hvis man ønsker at opnå transformerende 

innovation (Nagji & Tuff, 2012). Tager man udgangspunkt i Corporate Parenting Fit matricen, vil 

sådanne platforme befinde sig i områder som Balast, Alien Territory og Value Trap (Goold, Campbell, 

& Alexander, 1994), da de ligger uden for det nuværende kerneområde. Formålet med 

platformsforretninger er, at de skal kunne udvikle nye KSF´er under en separat ledelse med meget 

begrænset påvirkning af resten af koncernen. Dog i startfasen har koncernen en vigtig rolle at spille, 

idet at der skal udvælges managers og opsætte mål. Yderligere skal der sørges for, at de får særlig 

opmærksomhed i en højere grad end andre forretningsområder vil få. Platforme vil fungere som 

eksperimenter, og hvis de er succesfulde, vil det næste skridt være, hvorledes man kan inkorporere dem 
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til resten af koncernen (ibid.). Det betyder, at koncernen får udvidet deres kerneområde, og den 

genestiske strutkur bliver udviklet. 

2.3.4. Valg af nye forretningsområder i forhold til soliditetsgraden 

En koncern bestående af forskellige forretningsområder kan fungere som et internt kapitalmarked, som 

giver den en unik mulighed for at skabe værdi, når der allokereres til de rigtige steder (Stein, 1997). Et 

effektivt kapitalmarked skal således sikre, at eventuelle nye forretningsområder kan få finansieret deres 

investeringsbehov. 

En koncern er nødsaget til at tage væsentlige beslutninger om, hvor meget den skal investere i hvert af 

de forskellige forretningsområder. Kapital vil nemlig altid på et eller andet tidspunkt være en knaphed 

for de fleste virksomheder. Derfor er det essentielt, at man starter med at beslutte, hvilke 

forretningsområder man skal begrænse sig til, og derved sætte en grænse for, hvor stor udspredningen 

af ressourcer i form af kapital skal være. Denne begrænsning bliver delvist styret af, hvad 

soliditetsgraden er i virksomheden, da man skal kunne vedligeholde et niveau, som er acceptabelt for 

interessenter, og som samtidig kan sikre dens fremtidige overlevelse. Af den årsag kan en lav 

soliditetsgrad skabe en kapitalmangel, hvilket kan påvirke muligheden for at udvikle ens forretninger 

(Andersen, Thorisson, & Karlsson, 2001). En mulighed for at opnå en højere soliditetsgrad kan være at 

sælge ikke-kerne forretninger fra. Det hænger således sammen med, at hvis man kan finde den rette 

køber i form af en bedre ejer af en forretning, vil man kunne opnå en salgspris, som overgår det, man 

selv vil kunne skabe af værdi i den (Goold, Campbell, & Alexander, 1994). Det er dog afgørende at 

sikre, at eventuelle frasalg ikke får nogen negativ effekt på strategien. 

Hvis en koncern besidder en tilfredsstillende soliditetsgrad, er den derfor bedre i stand til at kunne 

overleve på den lange bane, hvilket især gør sig gældende i en dynamisk verden. Det kan derudover 

give den nogle essentielle frihedsgrader med hensyn til investeringer. Det skal vides, at helt nye 

forretningsområder vil oftest betyde, at der kan være mange ændringer og usikkerheder om fremtiden, 

hvorfor de indebærer en højere risiko (Andersen, Thorisson, & Karlsson, 2001). Samtidig er der en 

risiko for, at der i det interne kapitalmarked kan opstå en vurderingsfejl fra koncernens side, når den 

står overfor en masse diversificerede investeringsprojekter, som den skal vælge at allokere til. Det kan 

betyde, at et initiativ bliver overvurderet i forhold til andre, og derfor bliver valgt på netop den 

baggrund. Hvis investeringsprojekterne i stedet lå inden for eller meget tæt på kerneområdet, vil de 
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typisk være korreleret med hinanden, hvilket betyder, at en fejlvurdering fra koncernens side vil blive 

afspejlet på samtlige projekter. Det betyder, at risikoen for at vælge et forkert projekt vil blive det 

mindre. Denne korrelation imellem investeringsinitiativerne er ikke eksisterende, når de er urelaterede 

diversificerede, hvorfor koncernen i højere grad kan risikere at vælge den forkerte investering, hvis den 

alene var blevet påvirket af en vurderingsfejl (Stein, 1997). 

Det betyder, at de virksomheder og koncerner med kun nogenlunde soliditetsgrader bør kraftigt 

overveje, om de skal indtræde i transformerende forretninger, som ligger uden for deres kerneområde, 

da risikoen her er det højere. Op til 99 % af modne virksomheder fejler, når de prøver sådanne nye 

forretningsområder (Nagji & Tuff, 2012). De koncerner med meget høje soliditetsgrader kan derfor 

bedre tillade at være risikovillige og have forskellige platformforretninger, som ligger uden for 

kerneområdet. Her anbefales det, at man foretager en strategisk allokering, hvor helt op til 15 % af ens 

innovationsressourcer bør ligge inden for transformerende initiativer (bilag 4). Denne allokeringsandel 

bør variere afhængig af koncernens situation med hensyn til dens økonomi og den industri, som den 

befinder sig i (Nagji & Tuff, 2012). Det antages, at antallet af innovations- og ekspansionsmuligheder 

inden for og omkring kerneområdet også spiller en afgørende rolle med hensyn til, hvor meget der skal 

fokuseres på transformerende områder, som ikke er relaterede til kernen. Hvis koncernens 

kerneområder er inden for markeder i høj vækst, som bringer dem en masse muligheder for at vokse, 

vil det derfor give mening at have en komplet fokuseret strategi. Der er således ingen grund til at 

diversificere, da man vil kunne opnå samme eller endda mere vækst og med mindre risiko ved at 

fokusere på sine allerede eksisterende højvækst områder.  

Allokering af kapital til forretningsområder og initiativer bør først og fremmest ske ud fra en 

betragtning af vækstmulighederne, der eksisterer inden for og uden for kerneområdet. Hvis der er 

muligheder inden for kernen, der ud fra et potentielt profitgenerende perspektiv, er minimum lige så 

attraktive som dem uden for, vil det være mest rationelt at allokere til dem. Det er grundet, at de 

besidder en mindre risiko, og muligheden for succes derfor er det højere. Hvis det i stedet er 

vækstmulighederne i ikke-kerne områder, som er de mere attraktive, bør man nøje afveje risikoen ved 

at indgå i dem imod koncernens soliditetsgrad. 
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2.4 Delkonklusion på teorien 

Et effektivt internt kapitalmarked kan sikre, at en koncern får de bedste muligheder for at skabe værdi 

igennem dens forretninger (Stein, 1997). Spørgsmålet er bare, hvordan man finder frem til de 

forretningsområder, hvor der kan skabes størst mulig værdi. 

Indtil nu er der blevet gengivet den teori, der eksisterer inden for virksomheders porteføljestyring af 

forretningsområder. Som det kunne ses, har der været udviklet mange forskellige modeller igennem de 

seneste 40 år, som virksomheder og koncerner kan bruge til at analysere deres forskellige forretninger. 

Men modellerne kan give vidt forskellige konklusioner, når det kommer til, hvilke forretninger er 

strategisk vigtige (Wind, Mahajan, & Swire, 1983). Det afhænger nemlig af, om modellerne støtter op 

om en positioneringsteori, som det er tilfældet med blandt andet BCGs Growth-Share og 

GE/McKinsey matricerne, hvor virksomheder skal søge mod attraktive markeder, hvor man kan opnå 

en konkurrencemæssig fordel. Growth-Share matricen er meget simpel, idet dens to akser kun kigger 

på væksten i markedet og markedsandelen. GE/McKinsey matricen er mere kompliceret og inddrager 

langt flere faktorer, som ligger under to akser med generiske udtryk som markedsattraktivitet og den 

konkurrencemæssige styrke. Det betyder, at med hensyn til markedsattraktiviteten, kigger man på langt 

flere ting end blot markedsvæksten, og her kan en Porter´s five forces model være behjælpelig til at 

opnå en fyldestgørende analyse (Coyne, 2008). Den konkurrencemæssige styrke omhandler, hvordan 

man relativt ligger i forhold til sine konkurrenter på faktorer såsom omkostninger, produktivitet, 

produktkvalitet, eventuelle patenter og markedsandel. Fælles for begge typer af modeller er, at man bør 

allokere sine ressourcer til de forretningsområder, hvor man har en styrke i form af størrelse og 

skalafordele inden for de markeder, hvor der er vækst. Allokeringen kan ske ved, at man frigiver nogle 

ressourcer fra afviklede forretninger, som ikke længere vurderes attraktive. 

Der er også modeller, som støtter op om den ressourcebaserede teori, hvor der pointeres, at hver 

koncern er unik, og deres succes kan forklares ud fra deres kernekompetencer og styrker. Her er det 

blandt andet Corporate Parenting Fit modellen, som støtter op om dette synspunkt. I denne teori ser 

man ikke koncernen som bare værende en funktion, der styrer et internt kapitalmarked. Man ser den i 

stedet som en forælder overfor sine forretninger, hvor dens forældrekarakteristikker skal kunne sikre, at 

der genereres muligheder for værdiskabelse. I stedet for at kigge på attraktiviteten i et marked, og hvor 

meget profit man tjener på det, skal spørgsmålet snarere være, om man er den rette ejer af en bestemt 
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forretning. Eller om der er en anden, som kunne skabe mere værdi ud af den, og derfor vil være villig 

til at betale en høj pris for den. Denne vurdering tager man ud fra de strukturer, fordele og færdigheder, 

som er de karakteristikker, som en koncern kan have (Goold, Campbell, & Alexander, 1994). 

Det viser sig, at virksomheder fortsat analyserer deres forretningsområder ud fra begge typer af teorier 

(Pidun et al., 2011). Sammenlægger man de to teoriers hovedkonklusioner, så bør koncerner 

umiddelbart fokusere på de forretninger, som befinder sig i attraktive markeder, og som passer ind i 

eller omkring kerneområdet. 

Nyere teori udviklet af Richard Koch henviser til, at man mere specifikt skal kigge på de 

økosystemsmuligheder, som eksisterer inden for et marked. Det skal sikres, at man indgår i et 

økosystem, som passer til en koncerns såkaldte genetiske struktur (Koch, 2011). Dette er nødvendigt 

for, at man kan være succesfuld inden et forretningsområde. I de tilfælde, hvor koncernen indgår i 

forretninger med økosystemer, som ligger uden for kerneområdet og ikke passer til den genetiske 

struktur, vil man der have svært ved at opnå succes (Goold, Campbell, & Alexander, 1994; Koch, 

2011). Det vil i hvert fald kræve, at man modificerer ens genetiske struktur over en længerevarende 

periode, således at koncernen får udviklet de nødvendige forældrekarakteristikker og færdigheder til at 

kunne bringe særlig værdi i de områder. Men hvis ikke man er villig til at bevæge sig væk fra det 

kerneområde, man har i dag, vil det bedre kunne betale sig at sælge sådanne forretninger fra. Det viser 

sig oftest, at hvis man kan finde nogle mere velegnede ejere, som vil kunne generere mere værdi end en 

selv, vil de være villige til at betale en premium pris (Goold, Campbell, & Alexander, 1994). 

Hvis det er tilfældet, at man ønsker at bevæge sig udenfor kerneområdet, vil det være nødvendigt at 

forstå og afveje mellem kompleksitetsomkostningerne på den ene side og mulig værdiskabelse på den 

anden. Er det forretninger, som ligger tæt på kerneområdet, vil der muligvis eksistere stærke relationer, 

som kan skabe potentielle skalafordele. Men er det i stedet et helt nyt forretningsområde, hvor 

relationerne til kernen enten er det mindre eller ikke-eksisterende, vil det være bedre at opstille den 

forretning som en separat platform. Grundlaget for en sådan separation fra resten af koncernen vil 

være, at de eksisterende forældrekarakteristikker således ikke påvirker negativt til udviklingen af den 

nye forretning, og den på egen hånd har mulighed for at udvikle de nødvendige KSF´er over tid (ibid.). 

Det giver derudover muligheden for at kunne køre to strategier parallelt. Den ene er den nuværende 
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dominerende koncernstrategi, som repræsenterer kerneområdet, og som skal kunne sikre finansieringen 

af nye forretningsområder (Abell, 1993). Den anden strategi er den under udvikling i 

platformsforretningerne, som vil fokusere på det mere længesigtede forretnings- og eksistensgrundlag 

for koncernen. Desuden skal denne strategi kunne guide den nuværende, således at kortsigtede 

ændringer er i overensstemmelse med de langsigtede (ibid.). 

Risikoen ved nye forretningsområder afhænger meget af, hvor familiære de er for koncernen. Et ikke-

familiært område, som vil ligge uden for koncernens kerne, vil oftest kræve høje investeringskrav, idet 

man enten skal udvikle nye kompetencer fra bunden af eller opkøbe virksomheder, som allerede 

opererer inden for området. Af den årsag vil risikoen forbundet med at indtræde på et ikke-familiært 

område være det højere (Bryan, 2009). Når man indgår i sådanne højrisiko forretninger, skal man sikre 

sig, at koncernens økonomi er solid nok til at kunne modstå det potentielle tab, der måtte være, hvis 

ikke de bliver succesfulde. Her giver soliditetsgraden et godt fingerpeg om, hvorvidt man er økonomisk 

stabil nok til at kunne indgå i risikoprægede forretninger (Andersen, Thorisson, & Karlsson, 2001). 

Hvis ikke det er tilfældet, at koncernen besidder en tilfredsstillende soliditetsgrad, bør den afholde sig 

fra at udvide til risikable ikke-kerne områder. 

3. Referencerammer 

Når en virksomhed skal vælge, hvordan den skal styre sine forretningsområder, bliver den først nødt til 

at tage en beslutning om, hvilke forretninger den skal have i sin portefølje. Til det vil der være en 

række faktorer, som spiller ind. Den gennemgåede teori i de foregående afsnit har belyst hvilke faktorer 

disse kan være. Baseret på den teori er der blevet opført en referenceramme i figur 8 forneden. 
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Referencerammen illustrerer på et overordnet niveau, hvordan man som koncern udvælger sine 

forretningsområder. Den første del af udvælgelsesprocessen af forretningsområder består i, at man skal 

kunne forstå den genetiske struktur, som er en samlet kombination af elementer, som gør koncernen 

unik i forhold til andre aktører (Koch, 2011). Der er her i referencerammen benævnt tre ting, som kan 

forklare en koncerns genetiske struktur. Som nævnt tidligere i opgaven kan man se koncernen som en 

forælder, der består af særlige forældrekarakteristikker, som enten kan skabe eller ødelægge værdi i 

forretninger. Disse karakteristikker er blevet opbygget gennem tiden, og er derfor blevet stadfæstet i 

koncernen, hvorfor de kan være svære at ændre på. De kan have stærk sammenhæng til særlige 

forretningsområder, som man historisk har valgt at fokusere på, hvorfor de kan betegnes som 

kerneområderne. For at koncernen har kunnet konkurrere inden for disse kerneområder, har man været 

nødt til at investere i særlige aktiver, hvilket kan være fabrikker, udviklede patenter, know-how og 

Figur 8: Referenceramme - valg af forretningsområder 
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lignende (Goold, Campbell, & Alexander, 1994). Det er de tre overordnede elementer, som har 

indflydelse på den genestiske struktur. 

Strategien skal kunne guide koncernen med hensyn til, hvorhenne fokus skal være, hvilket gælder både 

for de nuværende forretninger og eventuelle fremtidige. Det vurderes, at der eksisterer et relativt 

gensidigt afhængighedsforhold mellem strategien og den genetiske struktur, som ikke må ignoreres, 

hvilket også er illustreret i figuren. Hvis man i strategiudviklingen ikke tager højde for de eksisterende 

karakterstikker, kerneområder og aktiver, som en koncern har, vil man med høj sandsynlighed ende op 

med en mislykket udført strategi. Men man kan også i strategien opsætte et længerevarende fokus, som 

kan få indflydelse på, hvordan den genetiske struktur over tiden skal udvikle sig. Af disse årsager 

vurderes det, at de to ting kan influere hinanden, og at de tilsammen har en afgørende betydning for, 

hvorhenne man vil kigge efter mulige forretningsområder. 

Når der skal vælges, hvilke produkt- og servicemarkeder der er attraktive for koncernen, vil der være 

en lang række muligheder, og det er her, at man udvælger dem, som passer til strategien og den 

genetiske struktur. Men det er ikke nok bare at udvælge de markeder, hvori man ønsker at konkurrere, 

da der inden for disse kan eksistere op til flere forskellige økosystemer. Det er lige præcis her, hvor det 

skal vurderes, om koncernen har de kapabiliteter og kompetencer der skal til for at operere succesfuldt 

inden for et givent økosystem. Eller om der er en mulighed for at indtræde markederne via et helt nyt 

økosystem, som koncernen vil mestre grundet dens genetiske struktur. Det er derfor en helvurdering af 

både markederne og de økosystemer, som eksisterer i dem, og den sammenhæng, de har med 

koncernens strategi og genetiske struktur, der bør afgøre, hvilke forretningsområder man indgår i. 

Den opstillede referenceramme i figur 8 repræsenterer i store træk den læring, som teorien har bidraget 

med om, hvordan forretningsområder bliver valgt. Det næste spørgsmål er således, hvordan de 

forskellige forretningsområder i porteføljen skal styres. Da det forudsættes, at virksomheder afvikler de 

forretninger, som de ikke længere anser som værende attraktive, og de kun står tilbage med de 

forretningsområder, de ønsker at fokusere på, kan det illustreres med referencerammen opstillet i figur 

9. 
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Som det er vist, er der forretningsområder A, B og C, som befinder sig inden for koncernens kerne. Her 

bidrages der med mere end blot kapital, da koncernens forældrekarakteristikker og aktiver er med til at 

bringe særlig værdi til disse områder, hvilket derfor gør den til rette ejer. Det vises i figuren ved, at 

disse forretningsområder er linkede helt op til koncernen. De forretninger, som ligger uden for 

kerneområdet, bliver opstillet som separate platforme med begrænsede relationer til resten af 

forretningen (Goold, Campbell, & Alexander, 1994; Koch, 2011). Forretningsområde Z ligger for sig 

selv med en stiplet linje fra koncernen, der illustrerer deres indbyrdes relation, som kun består af 

ressourceallokering. 

De to referencerammer gennemgået i dette afsnit vil blive benyttet som et empirisk udgangspunkt for 

opgavens besvarelse af den opstillede problemformulering. Hvis det bliver nødvendigt, vil reviderede 

modeller af dem forekomme senere i opgaven. 

4. Design af primær undersøgelse 

Teorien har sammen med de opstillede referencerammer skabt et fundament, der vil kunne bruges til 

den primære undersøgelse, hvilket vil være at finde ud af, hvordan virksomheder i dag håndterer deres 

porteføljer af forretningsområder. Den primære undersøgelse vil være af kvalitativ natur for at kunne 

Figur 9: Referenceramme – styringen af forretningsområderne 
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opnå en dybere forståelse. Det betyder, at der vil blive foretaget nogle case studies af virksomheder, da 

man med denne metode kan fastholde nogle holistiske og meningsfulde karakteristikker af virkelige 

hændelser (Yin, 2008). Som tidligere nævnt bliver problemformuleringen og research questions stillet 

som åbne spørgsmål, hvilket bekræfter dette metodevalg. Derudover vil multiple case studies give 

mulighed for, at man kan trække nogle konklusioner på tværs af de undersøgte virksomheder (ibid.). 

4.1. Metode for case udarbejdelsen 

Robert K. Yin argumenterer for brugen af case study protokoller, da de især er velegnede til multiple 

case studies. Det er derfor, at den udviklede COSMOS model vil blive benyttet for at sikre en 

systematisk gennemgang af de forskellige cases (Yin, 2008). Først vil der blive designet en protokol, 

som bliver gennemgået i de følgende delafsnit, hvor der tages stilling til, hvordan casene skal 

præsenteres i opbygningen. Efterfølende vil dataindsamlingen blive gennemgået, hvor især den 

primære undersøgelse vil blive beskrevet i detaljer med hensyn til, hvordan interviewene skal udføres, 

og hvad spørgerammen skal indeholde. 

I hele afsnit 5 vil de forskellige case virksomheder blive præsenteret, som først vil blive valgt på 

baggrund af opsatte kriterier, hvorefter de hver især vil blive gennemgået. Der vil blive foretaget 

konklusioner på tværs af casene. På baggrund af disse konklusioner forventes det, at man vil kunne 

opnå et svar på opgavens problemformulering. 

4.1.1. Case study opbygningen 

I en case study protokol er det nødvendigt at have en opbygning af de præsenterede cases (Yin, 2008). 

Samtlige case studies præsenteret her vil derfor følge samme opbygningsstruktur. Dette gøres for at 

opnå en ensartet systematisk gennemgang af dem, så der senere kan trækkes konklusioner på tværs. 

Hver case vil blive opbygget ved først en generel beskrivelse af virksomhederne med henblik på at 

opnå en forståelse af deres historiske baggrunde og forretningsstørrelse inden for det overordnede 

område, de befinder sig inden for. Herefter vil en gennemgang af deres strategi og kerneområde blive 

beskrevet for at kunne få en forståelse af, hvad der gør dem unikke. Deres nuværende 

forretningsområder eller forretningstyper vil blive beskrevet, og der vil blive redegjort for, hvordan de 

hænger sammen med kerneområderne og de øvrige forretninger. Et vigtigt område at undersøge er, 

hvilke forretninger virksomhederne har valgt at skille sig af med, da det også kan hjælpe med at 
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forklare, hvordan de styrer deres porteføljer. Det vil kunne give yderligere indsigt i de faktorer og 

kriterier, som spiller væsentlige roller for deres endelig porteføljevalg. Til sidst vil der for hver case 

virksomhed være en analyse af deres forretningsporteføljestyring. 

4.2. Indsamling af data 

Til case udarbejdelsen vil det være nødvendigt at indsamle relevante informationer om 

virksomhederne, som netop berører emnet, der bliver undersøgt. Det vil blive opnået igennem en 

blanding af sekundære og primære kilder.  

4.2.1. Sekundær dataindsamling 

De sekundære kilder vil komme fra desk research af virksomhederne, som vil være alt materiale, der er 

offentligt tilgængeligt. Det vil være deres egne hjemmesider, offentlige udtalelser, årsrapporter og 

artikler. Denne brede form for sekundær dataindsamling er påkrævet, da man i systemperspektivet har 

at gøre med en mere kompliceret virkelighed. Af den grund skal det huskes, at der er to generelle 

problemstillinger ved indsamling af sekundære data, som undersøgeren står overfor: kompatibilitet og 

troværdighed (Arbnor & Bjerke, 2009). Troværdigheden vurderes til ikke at blive et problem, da 

størstedelen af den indsamlede information alligevel vil komme direkte fra kilden selv, hvilket vil være 

virksomhederne. Med hensyn til kompatibiliteten, vil det være noget, man skal være opmærksom på 

igennem hele case arbejdets forløb. 

4.2.2. Primær dataindsamling 

Den primære dataindsamling vil ske igennem personlige interviews, hvor der vil blive stillet åbne 

spørgsmål til medarbejder, som besidder centrale funktioner i de undersøgte case virksomheder. Det 

skal understreges den vigtighed, der er i, at det er personer i centralsiddende funktioner, som bliver 

interviewet, da de har et overordnet syn på de forskellige aktiviteter i virksomhederne. Dette vil således 

kunne hjælpe på objektivitetsproblemet, der menes at være i kvalitativ forskning med hensyn til 

upartiskhed, hvilket betyder, at det er upåvirket af personlige holdninger og fordomme (Kvale, 2002). 

Denne vurdering kommer af, at en person, som besidder en central position i en virksomhed, ikke bør 

have nogen subjektive præferencer over for et forretningsområde i forhold til et andet.  
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I et systemperspektiv er der en lavere grad af generaliserbarhed, hvorfor det sætter et krav til, at der 

skal indsamles meget sekundær information for bedre at kunne sikre validteten af den primære 

dataindsamling (Arbnor & Bjerke, 2009). 

4.3. Interviewets udførelsesmetode 

Et kvalitativt forskningsinterview kan ses som en metodologisk produktion af ny systematisk viden 

(Kvale, 2002). Dette afsnit vil blive brugt på at beskrive, hvordan selve interviewene er planlagt. 

4.3.1 Gennemgang af de syv stadier i en interviewundersøgelse 

Der er syv stadier i en interviewundersøgelse (Kvale, 2002). Disse stadier vil blive gennemgået i 

forbindelse med udførelsen af den primære undersøgelse for denne opgave. 

1. Tematisering: Formålet med denne undersøgelse er at få en dybere forståelse af, hvordan 

virksomheden set indefra håndterer dens forretningsområder. Et andet formål er også at kunne få 

afklaret de ting, som ikke forekommer tydeligt nok i de sekundære kilder for bedre at kunne opnå 

en fyldestgørende forståelse af virksomheden og dens forretninger. 

2. Design: Her skal undersøgelsens design planlægges, hvor samtlige syv af stadierne skal tages i 

betragtning, før interviewene indledes. Det er med henblik på at opnå den tilsigtede viden og under 

hensyntagen til undersøgelsens moralske implikationer. 

3. Interview: Samtlige interview vil blive udført på baggrund af en på forhånd udviklet spørgeramme, 

som vil blive præsenteret i afsnit 4.3.2. Hvert interview vil foregå ude i de forskellige 

virksomheder og vil have en varighed af 30-40 minutter. Den interviewede person vil være en, 

hvor det vides på forhånd, grundet vedkommendes stilling, at han kan svare på vegne af 

virksomheden. Den screening bliver gjort ved, at nogle generelle spørgsmål fra spørgerammen 

bliver sendt på forhånd for at sikre, at det er den rette person, som vil blive interviewet. Selve 

interviewet vil blive optaget på diktafon, hvilket tillader, at man som interviewer kan koncentrere 

hele sin opmærksomhed i sikker forvisning om, at alt, hvad der siges, bliver registreret (Maaløe, 

1996). 

4. Transskribering: Samtlige interviews foretaget med diktafonen bliver transskriberet, og de vil være 

at finde i bilagene sidst i opgaven. For at sikre og beskytte de interviewede, bør ingen citeres uden, 

at vedkommende har haft lejlighed til at se og kommentere udskriftet, hvorfor at transskriberingen 
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af interviewet vil blive sendt efterfølgende. Det giver derudover mulighed for, at de efterfølgende 

kan komme med yderligere kommentarer (Maaløe, 1996). 

5. Analyse: De forskellige interviews vil efterfølgende blive analyseret og kategoriseret hver for sig 

med det formål, at man senere kan foretage de endelige analyser på tværs af casene. 

6. Verificering: Der er et spørgsmål om generaliserbarhed af de interviews, der er blevet foretaget. 

For eksempel, hvad er validiteten og reliabiliteten af den information, der er kommet ud fra det 

enkelte interview i den givne virksomhed. Hvis en anden person i virksomheden var blevet 

interviewet, ville det så have givet nogle helt andre svar? Det er her, hvor en grundig indsamling af 

sekundær information, både før og efter interviewet, bedre kan sikre generaliserbarheden (Arbnor 

& Bjerke, 2009). 

7. Rapportering: For at gøre resultaterne læservenlige, vil de transskriberede interviews være at finde 

i bilagene, hvorfor kun relevante udtalelser eller opsummeringer af interviewpersonens 

forklaringer vil være at finde i selve opgaven. 

4.3.2. Spørgeramme 

I bilag 5 kan man finde spørgerammen for de interviews, der vil udgøre den primære undersøgelse. Det 

er vigtigt at pointere, at de tidligere opstillede research questions kun er beregnet til en selv og ikke den 

person, som bliver interviewet. Men det skal sikres, at der er et link mellem research questions og de 

spørgsmål, som rent faktisk bliver stillet i interviewene (Yin, 2008). Spørgerammen behøver heller ikke 

nødvendigvis at være de spørgsmål, som bliver stillet under interviewet, men de fungerer som et 

udgangspunkt til at kunne skabe fokus på bestemte temaer. Det er derfor hverken stramt struktureret 

med standardiserede spørgsmål eller helt ikke-styret, men man får alligevel indhentet den nødvendige 

information. Det gøres for at sikre, at spørgsmålene forekommer naturligt ind i samtalen, da et 

interview kan ses som en dialog mellem to parter om et emne af fælles interesse (Kvale, 2002). Det 

skal i samme forbindelse nævnes, at der bliver stillet nogle åbningsspørgsmål for hvert interview, som 

ikke bliver vist i hverken spørgerammen eller i de transskriberede sider. Da opstillingen af spørgsmål 

under et interview har en høj betydning, er det vigtigt, at der opbygges rapport for at kunne få 

respondenten til at slappe af. De første spørgsmål, der vil blive stillet er til at kunne opbygge et 

samarbejde, og de har ikke nogen videre relevans til selve undersøgelsen (Malhotra & Briks, 2007). 
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Den gennemgåede teori har gennemgået nogle af faktorerne, som spiller ind, når virksomheder skal 

vælge forretningsområder, men dette er blot en indsigt. Man skal som interviewer udvise åbenhed over 

for nye og uventede fænomener i stedet for, at man arbejder med på forhånd formulerede spørgsmål og 

færdige analysekategorier samt være kritisk over for egne forudsætninger og hypoteser. Det kaldes 

bevidst naivitet (Kvale, 2002). Af den årsag vil de to første spørgsmål komme ind på, hvordan 

forretningsområder vælges, hvilket hænger sammen med research question 1. Derefter er der spørgsmål 

vedrørende kerneområde og ejerskab af forretninger (spørgsmål 3-5), hvilket bliver stillet, da teorien 

forbinder de to ting sammen. Det vil derfor være interessant at finde ud af, hvad virksomhederne 

opfatter som værende deres kerneområde, og hvordan der argumenteres for sammenhængen mellem det 

og forretningsområderne. Det gøres for at kunne få en forståelse af, hvor bredt defineret et 

kerneområde kan være. Spørgsmål 6 er vedrørende kompleksiteten ved at håndtere en portefølje af 

forskellige forretningsområder, og spørgsmål 7 søger at få svar på, hvordan ressourcer bliver allokeret. 

Det sidste spørgsmål i spørgerammen omhandler eventuelle nye forretningsområder uden for 

kerneområdet, som kunne være interessante i fremtiden, og hvordan det således vil hænge sammen med 

den langsigtede strategi. 

Som tidligere nævnt vil de gennemgåede spørgsmål fra spørgerammen ikke nødvendigvis være dem, 

der bliver stillet under interviewet. Men de vil blive printet ud og vil fungere som personlig guide, der 

skal sikre, at man opnår svar inden for de områder, der bliver undersøgt. 

5. Multiple case studies 

I denne del af opgaven vil der blive præsenteret og analyseret fire forskellige danske case 

virksomheder. For udvælgelsen var der blevet opsat nogle kriterier, som kandidaterne skulle opfylde 

for at kunne være kvalificeret som mulige case virksomheder (Yin, 2008). Følgende kriterier blev 

derfor opsat: 

 Minimum tre forskellige forretningsområder 

Virksomhederne skulle have minimum tre forskellige typer af forretninger. Der hentydes dog ikke til, 

at der skulle være tale om fuldstændige diversificerede forretningsområder, da de godt måtte være 
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relaterede til hinanden. Men det skulle være virksomheder, som opererede i tre eller flere forskellige 

produkt- og/eller servicemarkeder. 

 Markedsværdi på minimum én milliard kr. 

Det blev vurderet, at virksomhederne skulle være af en vis størrelsesorden for, at de kunne have flere 

forskellige seriøse forretningsområder, der selv var af betydelige størrelser. Derfor var 

markedsværdikriteriet sat til at være på minimum én milliard kr. Derudover ville det også være lettere 

at indhente sekundær information, da det ville være mere offentligt tilgængeligt, grundet der var tale 

om større virksomheder. 

Ud fra disse opsatte kriterier blev der taget kontakt til 14 forskellige koncerner med hovedsæde i 

Danmark. De blev første gang kontaktet med telefonisk henvendelse, hvor videre opfølgning skete på 

elektronisk mail. Det blev pointeret, at selve interviewdelen skulle være med en, der sad i centrale 

funktioner i koncernen. Ud af de 14 koncerner, der blev kontaktet, var fire villige til at indgå som case 

virksomhed. De fire virksomheder er således dem, der vil blive præsenteret her. 

5.1. ISS 

ISS er en global servicevirksomhed med over 530.000 medarbejdere fordelt over 50 lokale 

landeorganisationer med hovedkontor i København. Med en årlig omsætning på næsten 80 milliarder 

kr. er deres fokus på facility services, hvor de tilbyder en lang række services inden for netop dette 

område. (ISS-Årsrapport, 2012). ISS blev stiftet i 1901 som et mindre vagtselskab, dog gik de dengang 

under navnet Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt. Det var først i 1934, at virksomheden gik ind i 

rengøringsbranchen, som de er mest kendt for i dag, da de oprettede et datterselskab med navnet Det 

Danske Rengørings Selskab A/S. I 1968 ændrede de navnet til ISS, og de var nu begyndt at ekspandere 

geografisk udenfor Danmark (About ISS: History).  

Gennem årene har koncernen vokset sig større, men det er især inden for det seneste årti, at ISS har 

været under markant udvikling, hvor de blandt andet har udvidet uden for Europas grænser (ISS-

Årsrapport, 2012). De har i denne periode haft både organisk vækst og samtidig haft over 600 

akkvisitioner, hvilket næsten tredoblede deres forretningsstørrelse (About ISS: Strategy). Det har gjort, 

at ISS er en betydelig aktør i det globale facility services marked, som ellers er meget fragmenteret, da 
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det, grundet de lave indgangsbarrier, består af mange lokale, nationale og internationale konkurrenter 

(ISS-Årsrapport, 2012). 

5.1.1. Strategien og kerneområdet 

I 2000 blev strategien The ISS Way formuleret for første gang, som skabte fundamentet for 

fokusområdet Integrated Facility Services (IFS) (bilag 6, spørgsmål 1 & 17), som er ideen om, at alle 

ting forbundet med en bygning, der ikke er en del erhvervskundernes kerneområder, dem håndterer ISS 

(bilag 6, spørgsmål 2). I sammenhæng med det, fokuserer ISS med deres strategi på on-site 

management af større kunder, hvilket vil sige, at det kan betale sig at have medarbejdere gående på 

fuldtid. Det er i stedet for route-based services, hvor medarbejderne kører rundt til flere forskellige 

kunder i løbet af en dag (bilag 6, spørgsmål 1). The ISS Way, som udkom i en opdateret udgave i 2008, 

består også af en række fundamentale standpunkter, der skal sikre, at ISS har en ensartet måde at levere 

deres services på. Det inkluderer, at de samme værdier og ledelsesprincipper bliver gennemlevet i 

samtlige organisationer, således at kvaliteten af serviceniveauet for kunderne er standardiseret (About 

ISS: Strategy). Visionen er: ”We are going to be the world´s greatest service organisation” (About 

ISS: Our Vision). ISS sikrer denne vision ved at prøve at undgå forretningsmuligheder, som ikke 

stemmer overens med strategien og deres standpunkter (About ISS: Strategy). Med den formulerede 

strategi The ISS Way skaber ISS stærke kapabiliteter igennem de meget veldefinerede services, som de 

tilbyder (ibid.). Ledelsen i ISS er meget decentraliseret, da deres landeorganisationer fungerer som 

selvstændige forretningsenheder, og er derfor i stand til at kunne agere til særlige lokale 

markedsudviklinger (ISS-Årsrapport, 2012). 

Kerneområdet hos ISS er facility services, som passer ind under de definerede forretningsområder, som 

vil blive nævnt i afsnit 5.1.2. Det er inden for disse fokusområder, hvor de kontinuerligt skal styrke 

deres synergi mellem koncernen og de forskellige forretningsenheder. ISS evaluerer derfor deres 

forretninger for at se, om de passer ind i de retningslinjer, som er udstillet i The ISS Way. Det medfører, 

at særlige aktiviteter bliver afviklet, hvis ikke de kan forenes med kerneområdet (ISS-Årsrapport, 

2012). Eksempler på disse vil blive nævnt under afsnit 5.1.3. 
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5.1.2. Nuværende forretningsområder 

ISS koncernen har mange forskellige forretninger fordelt ude i de lande, som de er repræsenteret i, men 

der er seks hovedservicetyper, som er dem, der udgør ISS strategien (se figur 10).  

 

 

Cleaning services: Rengøring er et af de ældste kerneområder for ISS, og som enkelt-service er det den 

største forretning med en omsætning på 39,5 milliarder kr., og derfor repræsenterer 50 % af koncernens 

omsætning. Rengøring kan være det basale og generelle, men det kan også være højtspecialiseret niche 

services (ISS-Årsrapport, 2012). Et eksempel på en sådan niche service, kan være inden for 

madhygiejne (bilag 6, spørgsmål 15).  

Support services: Opgaver som receptionist, intern håndtering af breve og pakker, call centres og andre 

typer af support står for 6,4 milliarder kr., hvilket svarer til 8 % af den totale omsætning i koncernen. 

Omsætningen er steget med over det dobbelt siden 2006, da området dengang genererede 2,9 milliarder 

kr. (ISS-Årsrapport, 2012). 

Property services: Her er tale om vedligeholdelse af bygninger, teknik, landskabspleje, 

skadedyrsbekæmpelse og damage control. Det står for 19 % og 15 milliarder kr. af 

koncernomsætningen (ibid.). Omsætningstallene er påvirket af, at man har solgt nogle aktiviteter fra, 

som man ikke mente, var inden for kerneområdet (ibid.). De vil blive beskrevet nærmere i afsnit 5.1.3. 

Figur 10: ISS services typer 
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Catering services: Catering til virksomheder, kontorer, hospitaler og andre steder er en 8,6 milliarder 

kr. forretning i dag, hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2006. Det er sket på trods af, at ISS 

har afviklet nogle forretninger i Danmark og Norge i slutningen af 2011. Denne type af service er 

meget påvirket af de større IFS kontrakter, som bliver vundet (ibid.). 

Security services: Sikkerhedsservice i form af adgangskontrol og patrollering af kundefaciliteter og 

installering af alarm og adgangssystemer er en 6,4 milliarder kr. forretning for ISS. Omsætningen har 

næsten tredoblet siden 2006 og står nu for 8 % af koncernens forretning. Årsagen til denne stigning har 

været igennem strategiske akkvisitioner i både Indien og Norge (ibid.). 

Facility management: On-site management af facilitetsservices, change management, space 

management og konsultation er de ting, som hører under facility management. Her bliver der omsat for 

3,4 milliarder kr., som er lig med 4 % af koncernens omsætning (ibid.). 

De forskellige servicetyper kan blive solgt som single-services, hvor kunderne for eksempel kun køber 

rengøringsløsningen, og alt andet gør de enten selv eller benytter andre leverandører i stedet. 60 % af 

omsætningen kommer fra salg af single-services. Multi-services er en kombination af to eller flere 

servicetyper til en kunde, og de repræsenterer 17 %. De resterende 23 % stammer fra IFS løsninger, 

hvis andel er stigende (ISS-Årsrapport, 2012), og det forventes, at de vil stå for en fortsat større andel i 

fremtiden, da strategien bygger på netop dette (bilag 6, spørgsmål 1 og 2). Det er dog ikke alle 

delservices under de seks nævnte hovedtyper, hvor det er ISS selv, som udfører dem. Det sker mange 

gange, at der bliver benyttet underleverandører såsom Berendsen, der blandt andet rengør mopper og 

klude for ISS (bilag 6, spørgsmål 2). 

Som tidligere nævnt er der en meget decentraliseret ledelse i ISS, hvilket har været en medvirkende 

faktor for de stærke lokale positioner i landene, som de befinder sig i. Det betyder, at 

landeorganisationerne har kunnet indgå i mange forskellige serviceområder. Det har midlertidigt også 

gjort, at der er kommet en del ikke-kerne forretninger til, som ikke passer ind i den langsigtede strategi, 

som er on-site facility services hos større erhvervskunder (bilag 6, spørgsmål 8 & 16). Disse 

forretninger, som ikke er inden for kerneområdet, eksisterer fortsat i ISS, og det er nogle, man forsøger 

at sælge ud af (bilag 6, spørgsmål 8). I Danmark er der et eksempel med forretningsenheden ISS 

Kloak- og Industriservice A/S, som er route-based, hvor det er meningen, at den skal sælges fra på et 
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tidspunkt. Som økonomidirektøren for ISS Danmark A/S har udtalt: ”Hele agendaen er at take out 

complexity. Jo mere man kan gøre det, jo mere kan man gøre de ting, man gør godt og billigt” (bilag 6, 

spørgsmål 10). 

5.1.3. Tidligere forretninger 

Tidligere var det sådan, at forretningsområderne blev vurderet ud fra margin, cash flow og vækst, men 

nu vurderes de i stedet ud fra, om de passer ind i strategien (bilag 6, spørgsmål 8), hvilket har betydet, 

at ISS har igennem det seneste stykke tid skilt sig af med mange forretninger. Det er gjort ved at 

identificere og evaluere de aktiviteter, som ikke befinder sig inde for kerneområdet, og i 2012 alene 

afviklede de otte forretninger (ISS-Årsrapport, 2012). I år har de blandt andet solgt ISS Nordic Damage 

Control, som havde en omsætning 850 millioner kr. Den blev solgt til en partner, som mentes at ville 

være bedre til at håndtere en sådan forretning, og ISS vil således benytte dem som underleverandør, når 

sådanne services er påkrævet hos deres kunder. (Press Releases: ISS World Services). Selvom disse 

forretninger ikke var inden for kerneområdet, er det ikke ensbetydende med, at de ikke var profitable. I 

nogle tilfælde kunne de faktisk være mere profitable. Men det er beslutninger, der er taget for at kunne 

fokusere bedre på strategien. ”Når vi sælger nogle af områder, er der nogen med bedre margin end det 

vi i øvrigt laver. Men det er for at være tro mod strategien. Det er ikke det, vi vil. Det tager fokus væk, 

at vi sidder og bruger tid på noget, som ikke passer i vores IFS-strategi” (bilag 6, spørgsmål 11). 

Når profitable forretninger skal sælges, ønsker ISS stadigvæk at kunne opnå en høj salgspris for dem, 

hvilket derfor i nogle få tilfælde kan forsinke salgsprocessen (bilag 6, spørgsmål 9 & 13). Men selvom 

de ikke får den pris, som afspejler en forretnings egentlige værdi, så kan det, at fjerne kompleksitet ved 

at skulle styre forretningsområder uden for kernen, skære omkostninger væk og gøre det til en 

økonomisk rationel beslutning (bilag 6, spørgsmål 10). 

5.1.4. Analyse af porteføljestyringen i ISS 

ISS har tidligere haft en meget diversificeret portefølje af forretningsområder i form af forskellige 

services typer. Det kom blandt andet af, at de forskellige lande har fungeret som selvstændige 

forretningsenheder, og at den decentralization contract imellem dem og koncernen tidligere har haft 

lidt løse retningslinjer. Man har desuden valgt at gå ind på forretningsområder, fordi de var anset som 

værende attraktive (bilag 6, spørgsmål 11), og man vurderede således ikke, om det hang sammen med 



52 
 

strategien. Det vil sige, at det var attraktiviteten på daværende tidspunkt, der vægtede højest. Men nu 

har ISS mere fokus på strategien, og det gør, at de nu kun vælger forretninger, som anses for værende 

inden for deres kerneområde.  

ISS har en høj kompleksitetsgrad ved at styre de mange forskellige services, og den måde de nu 

forsøger på at overkomme dette er igennem reduktion. Mange af route-based aktiviteterne, der ikke er 

fokusområder bliver solgt fra. Det vurderes, at ISS opnår gode salgspriser på de forretninger, som de 

vælger at frasælge, idet at de allerede er profitable (ibid.). Men det vurderes også, at salgspriserne ikke 

nødvendigvis overgår den indtjening, som forretningerne ville kunne generere for ISS under deres 

ejerskab, da profitabiliteten allerede er høj. For ISS er det vigtigere at nedbringe kompleksiteten og 

fokusere på kerneområdet, hvilket derfor kan reducere nogle overordnede håndteringsomkostninger. 

Koncernen står desuden overfor en børsnotering, og frasalgene af ikke-kerne forretninger kan muligvis 

forklares ud fra to ting. Den ene er, at ISS har en større gæld, som de er nødsaget til at få afviklet, da 

det kan forhindre en succesfuld børsnotering (Ussing, 2013). Frasalgene har allerede gjort, at man fra 

2011 til 2012 fik forbedret soliditetsgraden fra 3,8 % til 9,3 % (ISS-Årsrapport, 2012). Den anden ting, 

der kan forklare frasalgene af ikke-kerne forretninger, antages at være et større pres fra omverdenen, 

hvor man er nødt til at kunne tydeligt synliggøre strategien og vise, at man fokuserer på de rigtige 

områder, og alt andet frasælger man. 

Landeorganisationerne er som nævnt tidligere egne forretningsenheder, der på egen hånd udvikler og 

udvider forretningen lokalt. Det sikrer et stærkt lokalt fokus, men det kan risikere, at man indgår i 

forretninger, som ikke passer til den genetiske struktur og ISS strategien. For at overkomme dette 

problem, er der blevet indsat en systematisk proces for nye forretningsmuligheder, som de forskellige 

landeorganisationer måtte ønske at indgå i. De er nødsaget til at udfylde og sende en pre-acquisition 

rapport til koncernledelsen (bilag 6, spørgsmål 16). Det vurderes, at det har været et nødvendigt tiltag 

for bedre at sikre, at nye forretningsmuligheder rent faktisk passer ind i The ISS Way strategien. Dog 

virker det ikke som om, at koncernledelsen benytter sig af nogen værktøjer, som eksempelvis portfolio 

of initiatives omtalt i afsnit 2.3.1, til at vurdere forskellige forretningsmuligheder mod hinanden. Det 

vurderes, at dette muligvis kan forklares ud fra, at ISS er en servicevirksomhed, og de ikke har nogen 

væsentlige investeringer (bilag 6, spørgsmål 7). Det minimerer derfor allokeringsproblemet med 



53 
 

hensyn til begrænset kapital, der normalt er forbundet med styring af initiativer og mulige nye 

forretningsområder. 

5.2. Coloplast 

Coloplast er en førende medico-virksomhed og et børsnoteret selskab på Københavns Fondsbørs i C20-

indekset, som udvikler, producerer og sælger produkter på et globalt plan. Coloplast med hovedkontor i 

Humlebæk har tæt på 8.000 medarbejdere spredt ud over mere end 30 lande, og de omsætter årligt for 

11 milliarder kr. (Coloplast-Årsrapport, 2011/2012). Coloplast har sin oprindelse fra 1957, da de 

startede ud med at producere stomiposer, som kunne klæbe sig fast til huden, og på den måde 

forhindrer lækage i at opstå (Om Coloplast: Historie). Siden hen har man udviklet virksomheden med 

andre nye forretninger, men den dag i dag er stomiposer fortsat deres største forretningsområde med en 

årlig omsætning på 4,6 milliarder kr., hvilket gør dem til global markedsleder inden for dette. Desuden 

har Coloplast koncernen opnået vækst år efter år både på omsætningen og bundlinjen (Coloplast-

Årsrapport, 2011/2012). 

5.2.1 Strategien og kerneområdet 

Kerneområdet for Coloplast er inden for kroniske sygdomme (bilag 7, spørgsmål 1), hvor de udvikler 

produkter, der gør livet nemmere for mennesker med intime og private lidelser. De har udviklet en 

særlig kompetence i at forstå disse mennesker, og hvad det er, som fylder i deres liv og bekymrer dem i 

dagligdagen (bilag 7, spørgsmål 9). Til disse kroniske sygdomme har de en stomi og en kontinens 

forretning, som vil blive beskrevet nærmere i næste afsnit. Det er disse to forretningsområder, som 

strategien hovedsagligt er bygget på. Men det er især inden for stomi, at de har udviklet en særlig evne 

til at producere forskellige produkter, der klæber godt til kroppen (bilag 7, spørgsmål 2). Det skaber 

derfor nogle synergier blandt nogle af forretningsområderne de har. Samtlige forretningsområder skal 

derfor på en eller anden måde have relation til de to kerneforretninger stomi og kontinens (bilag 7, 

spørgsmål 4). 

Coloplasts strategi fokuserer meget på organisk vækst, hvilket også kan ses ud fra de ganske få opkøb 

de har foretaget sig igennem de sidste mange år. Det sidste tilkøb var fra et amerikansk selskab i 2006, 

som havde en urologiforretning (bilag 7, spørgsmål 4). Købet var blevet gjort med fokus på at styrke 

Coloplasts position i USA og skabe en platform for yderligere vækst (Investor Relations: 
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Announcements, 2006). Den organiske vækst skal således komme fra fortsat markedspenetrering i 

kernemarkederne i Europa og i de udviklede lande uden for Europa. Dertil skal der ekspanderes 

yderligere i udviklingslandende (Coloplast-Årsrapport, 2011/2012). 

5.2.2 Nuværende forretningsområder 

Coloplast har fem forskellige forretningsområder, som det er illustreret i figur 11, hvor der bliver vist 

en oversigt over Coloplasts organisation. Der er chronic care, som dækker over de to 

forretningsområder stomi og kontinens og anses som værende kerneforretningen. De repræsenterer 80 

% af koncernomsætningen. De resterende 20 % af omsætningen kommer fra tre forretningsområder i 

form af sårpleje, hudpleje og urologi, hvor de hver især er delt op i forskellige forretningsenheder. 

 

 

Stomi: Med en omsætning på 4,6 milliarder kr. står stomi forretningen alene for 42 % af Coloplasts 

omsætning (Coloplast-Årsrapport, 2011/2012). Det er salg af stomiposer til de mennesker, som har fået 

opereret endetarmen ud gennem et hul i maven (bilag 7, spørgsmål 1), hvilket oftest opstår grundet 

Figur 11: Coloplast organisationen 
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kræft.  Coloplast er markedsleder i det globale marked for stomiposer, som er vurderet til mellem 12-13 

milliarder kr. med en markedsvækst på 4-5 % (Coloplast-Årsrapport, 2011/2012). 

Kontinens: Det andet forretningsområde under chronic care er kontinens, som har en omsætning på 3,8 

milliarder kr. (Coloplast-Årsrapport, 2011/2012). Denne forretning adresserer to typer af problemer. 

Der er dem, som har svært ved at få tømt blæren eller tarmen, hvor Coloplast sælger kateter til denne 

brugergruppe. Denne anden gruppe er folk, som for eksempel har svært ved at holde på vandet, de kan 

således benytte sig af urinposer (bilag 7, spørgsmål 1). Coloplast er også her global markedsleder, hvor 

markedsstørrelsen vurderes til at være 8-9 milliarder kr. med en nuværende vækst på 4-6 % (Coloplast-

Årsrapport, 2011/2012). 

Sårpleje: Her er tale om produkter til at behandle blandt andet liggesår, brandsår eller fodsår. Det er en 

selvstændig forretningsenhed, hvor Coloplast har en andel på mellem 5-10 % i et 13 milliarder kr. 

globalt marked, hvor væksten anslås til at være 2-4 %. I årsrapporten er sårpleje konsolideret med 

hudpleje, og de tilsammen står for 1,5 milliarder kr. (ibid.). Men det antages, at sårpleje er ca. en 

milliard kr. i omsætning og derfor den største kategori af de to. Under sårpleje forretningen indgår også 

forbrugermærket Compeed, men her foretager Coloplast kun produktionen af det, da det er Johnson & 

Johnson, som står for hele salgskanalen til forbrugerne (bilag 7, spørgsmål 1). 

Hudpleje: En meget lille forretningsenhed, som er bestående af specialcremer imod hudirritation, som 

man for eksempel kan få ved brug af stomiposer (bilag 7, spørgsmål1). Man kan se dette som værende 

produkter, der kan komplementære stomi forretningen. Generelt tilbehør til stomi har en markedsvækst 

på 8 % (Coloplast-Årsrapport, 2011/2012), og meget af det er inden for hudpleje. Det er et område, 

som Coloplast godt kunne tænke sig at blive større på, da de har en lille andel af markedet, og det 

passer fint med kerneområdet, da det vil være de samme typer af brugere (bilag 7, spørgsmål 13). 

Urologi: Det er de mere komplekse produkter, som er dem, der indopereres i kroppen, såsom 

penisimplantater og mesh til kvinders underliv (bilag 7, spørgsmål 1). Forretningsområdet omsætter for 

ca. en milliard kr. ud af en samlet markedsstørrelse på 8-9 milliarder kr., hvilket giver Coloplast en 

markedsandel på mellem 10-15 %. Markedsvæksten er på 3-5 % (Coloplast-Årsrapport, 2011/2012). 

Urologi er også en selvstændig forretningsenhed. 
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Man har valgt at separere de forskellige forretningsområder fra hinanden, da man har erkendt, at der er 

for stor forskel mellem chronic care og de andre områder imellem. Derfor er de blevet sat op som 

selvstændige forretningsenheder, hvor cheferne for dem rapporterer direkte til CEO´en. Denne 

separation hjælper dem med at håndtere kompleksiteten (bilag 7, spørgsmål 7). Som nævnt er stomi og 

kontinens de to vigtigste forretningsområder for Coloplast, og de deler mange synergier sammen, 

hvilket også kan ses ud fra figur 11, hvor at funktioner inden for markedsføring, salg og R&D bliver 

delt imellem dem. Men selvom de andre forretningsenheder er separerede med hver deres egne 

funktioner, så eksisterer der stadigvæk nogle synergier imellem på brugersiden. Som for eksempel 

operationslæger med patienter, der efterfølgende har brug for kateter. Ligeledes kan den udviklede 

klæbeteknologi de har på stomi forretningen benyttes i sårpleje, hvilket var grundlaget for, at Coloplast 

valgte at træde ind på det marked (bilag 7, spørgsmål 4). 

5.2.3 Tidligere forretningsområder 

Der har tidligere været forretninger, som er blevet solgt fra, da Coloplast mente, at de ikke havde nogen 

sammenhæng med kerneområdet. I begyndelsen af 2007 blev brystprotese forretningen solgt for 762 

millioner kr., da der kun var begrænsede synergier mellem den og de øvrige forretninger. Man 

vurderede salgsprisen til at være lidt lav men fair, idet at der var begrænsede vækstudsigter (RB-

Børsen, 2007). En anden forretning blev også solgt fra i nogenlunde samme periode, dog for et mindre 

beløb på ca. 60 millioner kr. Det var inden for strålebehandling af prostatakræft, som også ansås for 

værende uden for Coloplasts kerneområde (Ritzau, Berlingske, 2007). 

Forbrugerproduktet Compeed har tidligere været under ejerskab af Coloplast, men selve mærket blev 

solgt til Johnson & Johnson. I stedet foretager Coloplast en kontraktproduktion, hvilket betyder, at de 

stadigvæk producerer plastrene, men de er ejet af Johnson & Johnson, som distribuerer dem. Årsagen 

ligger i, at ingen af downstream aktiviteterne for Compeed har nogen relationer til de andre 

forretningsområder, da salgskanalerne er nogle helt andre. Coloplasts salg fungerer til professionelle 

indkøbere i form af hospitaler og lignende, hvor at Compeed går igennem apoteker og butikker. (bilag 

7, spørgsmål 1 & 2). 
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5.2.4 Analyse af porteføljestyringen i Coloplast 

Coloplast har haft en stabil portefølje af forretningsområder igennem de seneste år, og det samme 

gælder for strategien, som har været fokuseret mere på geografiske udvidelser end helt nye 

produktmarkeder. Det er tydeligt, at kerneområdet ligger inden for kroniske sygdomme i form af stomi 

og kontinens, hvor Coloplast er global markedsleder inden for begge områder. De forretninger deler 

mange synergier sammen, hvorfor de også er slået sammen som en forretningsenhed Chronic Care. 

Eftersom at de yderligere repræsenterer 80 % af omsætningen i markeder bestående af vækst, er det 

uden tvivl de vigtigste strategiske forretninger, som Coloplast har. De to forretningsområder sår- og 

hudpleje ligger tæt op af kerneområdet, da de har nogle relationer til stomi og kontinens forretningerne, 

men er alligevel separerede i egne forretningsenheder. Urologi må vurderes til at være den forretning 

med mindst relation til kernen, og det virker heller ikke som om, at det er et område, hvor Coloplast er 

den bedste ejer af en sådan forretning. ”Der kan jeg bare sige, at vi leverer gode resultater i den, og så 

længe vi gør det, så vil jeg mene, at vi er en god ejer.” (bilag 7, spørgsmål 9). Det er en meget 

selvstændig forretning, som har et potentiale for Coloplast, da der er organisk vækst i forretningen 

samtidig med, at der også er markedsvækst (Coloplast-Årsrapport, 2011/2012). Coloplast omtaler 

forretningen som værende en platform for yderligere vækst (Investor Relations: Announcements, 

2006). Det er i overensstemmelse med teorien om platforme forretninger, som blev beskrevet i afsnit 

2.3.3., at man separerer en forretningsenhed, som har mangel på relationer til de andre forretninger. 

Hvis den således vokser sig større, vil man senere, hvis det er muligt, kunne inddrage den yderligere i 

strategien. 

Der er et tradeoff mellem kompleksitetsomkostninger og skalafordele, når man skal håndtere 

forretningsområder, der ligger uden for kerneområdet. De kan nemlig have indvirkning på mulige 

skalafordele, som overgår de omkostninger, der er ved at håndtere den ekstra kompleksitet (Goold, 

Campbell, & Alexander, 1994). Dette gælder også for Coloplast, hvor der endda bliver nævnt om mulig 

øget kompleksitet, hvis man tager et forretningsområde ud, da man er nødt til at skære til ved 

overheadomkostningerne (bilag 7, spørgsmål 12). De tre forretningsområder, der ikke udgør selve 

kernen, står for 20 % af koncernens omsætning. Platformsforretningen urologi står for en milliard kr. af 

omsætningen, hvilket svarer til en andel på under 10 %, og det vurderes at hudpleje står for lige knap 5 
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%. Hvis man derfor fjernede et af disse områder, ville det være nødvendigt at finde af, hvordan 

overheadomkostningerne skulle blive afdækket ellers. 

Når et forretningsområde har et initiativ, som kræver en investering, kigges der først på selve business 

casen, og om der er et positivt afkast. Coloplast opererer ikke med budgetter, men i stedet har de 

rolling forecasts, hvor de kører fem kvartaler frem. Af selvsamme årsag har de derfor heller ikke 

budgetperioder, som kan influere om et bestemt initiativ bliver godkendt eller ej. Derfor allokerer 

Coloplast ressourcer udelukkende på baggrund af de business cases, der bliver præsenteret. Coloplast 

har heller ikke nogen gæld, hvilket også er grunden til, at de har muligheden for at investere i gode 

initiativer, der bliver udført inden for deres eksisterende forretningsområder (bilag 7, spørgsmål 5).  

Det vurderes, at en gældsfri situation for Coloplast har indvirkning på, om forretninger skal beholdes 

eller sælges fra. Denne vurdering kommer af, at Coloplast tidligere havde gæld, og i regnskabsåret 

2007/2008 havde en soliditetsgrad på 29 %, hvilket var det laveste i 20 år
1
. Det antages derfor, at det 

muligvis havde indflydelse på, at ikke-kerneområder blev solgt fra i denne periode, som også blev 

nævnt i afsnit 5.2.3., for at kunne få nedsat noget af gælden. Siden da har soliditetsgraden steget til 59 

% (Coloplast-Årsrapport, 2011/2012), og der har heller ikke været nogen andre forretninger, som er 

blevet solgt fra. Går man nogle år tilbage, kan det ses, at implantatforretningen blev erhvervet, da 

Coloplast havde noget af den højeste soliditetsgrad i en række år (Coloplast-Årsrapport, 2005/2006). På 

baggrund af de episoder, vurderes det, at porteføljestyring af Coloplasts forretningsområder er påvirket 

af soliditetsgraden både med hensyn til, hvornår de vælger at gå ind i nye forretninger, og hvornår de 

vælger at frasælge. 

5.3. William Demant Holding 

William Demant Holding er et børsnoteret selskab med hovedsæde i Smørum, som udvikler, 

producerer og sælger produkter og udstyr til at hjælpe hørelsen og kommunikationen mellem individer. 

Hans Demant stiftede virksomheden Oticon i 1904, hvor dens første forretningsaktivitet var at sælge 

høreinstrumenter. Seks år senere døde stifteren, og sønnen William Demant overtog forretningen. Det 

var første mange år senere og under 2. verdenskrig, at Oticon startede deres egen produktion af 

høreapparater, eftersom at der var begrænsninger for at kunne importere dem fra USA. Det gjorde også, 

                                                           
1
 Gennemgang af samtlige årsrapporter fra regnskabsårene 1988/89 – 2011/12 
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at man begyndte at eksportere til andre lande i Europa. Mellem 1950´erne og 70´erne udviklede 

koncernen sig, og der blev skabt en masse salgsselskaber uden for Danmark (Om William Demant: 

Historie). 

I dag har William Demant Holding vokset sig til at være en af de ledende producenter af høreapparater 

og måleinstrumenter på de to respektive globale markeder. Koncernen har en samlet omsætning på 8,5 

milliarder kr. og har mere end 8.000 medarbejdere ansat (William Demant Holding Årsrapport, 2012). 

5.3.1. Strategien og kerneområdet 

Kerneområdet hos William Demant Holding er inden for audiologi, og det er selve udviklingen og 

salget af høreapparater, som er kerneforretningen (bilag 8, spørgsmål 1), og den står for 87 % af den 

samlede koncernomsætning (William Demant Holding Årsrapport, 2012). Koncernen består af mange 

forskellige forretningsenheder, men de opererer alle sammen inden for kerneområdet audiologi og 

dertil relaterede forretningsområder. Her har koncernen foretaget forskellige opkøb igennem årene, 

hvor de mener, at de sammen med deres eksisterende kompetencer kan skabe yderligere vækst. Det er 

målsætningen, at de skal blive forbrugernes fortrukne leverandør af højkvalitets høreløsninger (Om 

William Demant: Mission statement). Dette gøres ved, at man forsøger at få adgang til de nyeste 

teknologiske løsninger, som hjælper folk med hørehæmningsproblemer, hvilket senest kunne ses med 

opkøbet af en implantatforretning. Disse høreimplantater er et nyt vækstområde for William Demant, 

hvor man via elektronisk stimulering giver patienten hørelsen tilbage. Selvom det fra et teknologisk 

standpunkt er anderledes end de traditionelle høreapparater, har det alligevel med det audiologiske 

område at gøre, som er kernen (bilag 8, spørgsmål 1). 

Der køres desuden med en multi-brand strategi på høreapparatssiden, hvor de forskellige mærker 

adskiller sig fra hinanden på en række forskellige parametre. De bliver prissat forskelligt, og der 

tilbydes dertil forskellig slags support til samarbejdspartnerne afhængig af mærkedet og kanalen, det 

går igennem. Udover det er der også forskel på innovationsdelen (bilag 8, spørgsmål 4). Multi-brand 

strategien benyttes, da de enkelte landemarkeder består af forskellige slags reguleringer og eventuelle 

muligheder for tilskud. Der sker en central koordinering fra koncernens side, som skal sikre, at 

mærkerne ikke direkte konkurrerer med hinanden, og der er en klar separation imellem dem (bilag 8, 

spørgsmål 5). 
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5.3.2. Nuværende forretningsområder 

Som allerede nævnte i det foregående afsnit har William Demant en masse forretningsenheder, men 

disse opererer inden for tre overordnede forretningsaktiviteter, som bliver delt op i henholdsvis 

høreapparater, diagnostiske instrumenter og personlig kommunikation. De forskellige 

forretningsenheder er vist under deres respektive aktivitetsområde i figur 12 nedenfor. 

 

 

Hearing devices: Inden for høreapparater, hvilket også inkluderer implantater, er der fem forskellige 

mærker og forretningsenheder. Bernafon, Oticon og Sonic er de traditionelle høreapparater, der hver 

især har egne positioneringsstrategier, således at deres indbyrdes konkurrence bliver minimeret. Oticon 

er højkvalitets mærket, hvor Sonic og Bernafon er på næsten samme kvalitetsniveau, men de bliver 

positioneret forskelligt afhængig af, hvilket geografisk marked, man taler om (bilag 8, spørgsmål 9). Da 

der ikke har været så mange opkøbsmuligheder inden for traditionelle høreapparater, og den generelle 

globale markedsvækst vurderes at være på blot 2-3 % årligt (William Demant Holding Årsrapport, 

2012), er man nu begyndt at fokusere mere på implantatløsninger (bilag 8, spørgsmål 10). Oticon 

Medical er en forretningsenhed bestående af en implantattype, som kaldes benforankrede 

øreimplantater og var et område, man trådte ind på i 2009 (bilag 8, spørgsmål 1 & 2). Herefter er man 

gået ind i en mere avanceret implantatteknologi kaldet cochlear implantater, da man i april i år 

erhvervede den franske virksomhed Neurelec (Ritzau, 2013). Dette har været et naturligt skridt videre 

Figur 12: William Demant Holding organisationen 
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for William Demant og havde været ventet i en del år, da det har en forholdsvis høj markedsvækst 

(bilag 8, spørgsmål 18). 

Det vurderes således, at inden for høreapparatsdelen befinder koncernen sig på tre forskellige 

teknologiske forretningsområder. Der er Bernafon, Oticon og Sonic, som er de traditionelle 

høreapparater. Oticon Medical er i et andet forretningsområde inden for benforankrede 

høreimplantater, og Neurelec befinder sig i et helt tredje område, da det som sagt er cochlear 

implantater. De fem forretningsenheder har en sammenlagt omsætning på 7,4 milliarder kr., og de står 

således for 87 % af koncernomsætningen, hvilket bekræfter, at det er kerneforretningen (William 

Demant Holding Årsrapport, 2012). 

Diagnostics instruments: Inden for denne forretningsaktivitet er der seks forskellige 

forretningsenheder, som tilsammen stod for 844 millioner kr. i 2012, hvilket svarer til 10 % af 

koncernomsætningen. Det er en stigende andel, da det havde en vækst på 23 % i forhold til året før, 

hvilket var markant mere end den samlede koncernvækst på blot 6 %. Denne vækst er dog primært 

kommet igennem opkøb, da man fornyligt erhvervede de amerikanske forretningsenheder 

Micromedical og MedRx. Diagnostiske instrumenter er brugt af audiologer og øre-næse-hals 

specialister, og denne forretningsaktivitet består af mange forskellige produkttyper inden for blandt 

andet audiometri, tympanometri, software og balance, som alt sammen er relevant i forhold til at kunne 

undersøge hørehæmmede patienter (Om William Demant: Forretningsenheder). 

Selvom diagnostiske instrumenter er en mindre forretning i forhold til høreapparaterne, er William 

Demant faktisk markedsleder inden for det audiologiske udstyr (William Demant Holding Årsrapport, 

2012). Udover det er en lønsom forretningsaktivitet for William Demant, giver det dem en styrket 

indsigt (bilag 8, spørgsmål 13). De diagnostiske instrumenter har nemlig en stærk relation til 

ovenstående kerneforretning, idet at det sker, at det er samme kunder. Denne synergi opstår, da det er 

med til at hjælpe audiologen med at måle slutbrugerens hørelse, og derefter kan han sælge et 

høreapparat til den selvsamme bruger. Desuden kan denne forretning af instrumenter benyttes som et 

slags CRM system for William Demant, da salget af disse giver høreapparatsdelen viden om, hvor nye 

salgsmuligheder er (bilag 8, spørgsmål 2). 
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Personal Communications: Denne forretningsaktivitet står for de sidste 3 % af koncernomsætningen, 

hvilket svarer til 300 millioner kr. (William Demant Holding Årsrapport, 2012). Der er tre forskellige 

forretningsområder inden for personlig kommunikation. I den ene forretningsenhed Phonic Ear har man 

de to af forretningsområderne, hvor det ene er hjælpemidler til hørehæmmede, som må vurderes til at 

have stærke relationer til den øvrige del af koncernen. Det andet forretningsområde er forstærkning af 

lyd i form af højtalersystemer til for eksempel normalthørende skoler. Det er stadigvæk et område 

inden for lyd, men her vurderes det, at man ikke har nogen komparative fordele, hvorfor det er en lille 

forretning med lav vækst (bilag 8, spørgsmål 12 & 15). 

I Sennheiser Communications sælger man headsets til både professionelle og private brugere. 

Forretningsenheden er skabt ved et strategisk joint venture med Sennheiser Electronic i Tyskland, hvor 

man forsøger at blive forbrugernes mest fortrukne leverandør af kvalitetsløsninger inden for headset 

markedet (Om William Demant: Forretningsenheder). William Demant har her kunnet bruge sine 

kompetencer inden for det audiologiske område, hvor de teknologisk er længere fremme grundet deres 

viden fra høreapparatsmarkedet. Disse kompetencer sammen med det stærke Sennheiser brand har 

derfor et stort potentiale for at vokse sig større (bilag 8, spørgsmål 7). I dag udgør Sennheiser 

Communications mere end halvdelen af forretningen inden for personlig kommunikation (bilag 8, 

spørgsmål 12), og der er allerede pæne væksttal (William Demant Holding Årsrapport, 2012). 

Alle forretningsenhederne i William Demant Holding har som sagt relationer til det audiologiske 

område, men det er især høreapparater og diagnostiske instrumenter, som anses for værende 

kerneområdet, hvor der skabes en masse synergi. Der er forskellige forretningsenheder inden for 

samme typer af produkter i form af høreapparater og måleudstyr. Selvom der er en opdeling af 

mærkerne, så opnås der alligevel stordriftsfordele på en lang række områder såsom indkøb, knowledge 

sharing, distribution og lagerstyring. Derudover er der en række centrale funktioner, som arbejder på 

tværs af enhederne (bilag 8, spørgsmål 6). 

5.3.3. Tidligere forretningsområder 

William Demant har ikke afviklet nogen af deres forretninger i nyere tid. Deres forretningsområder har 

alle befundet sig inden for det audiologiske område, og så længe de er profitable, vælger man at 

beholde dem i stedet for at sælge dem fra. Hvis man skulle sælge ikke-kerneområder fra i koncernen, 
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vil man nok ikke kunne få noget større beløb ind, som man kunne investere i andre forretninger (bilag 

8, spørgsmål 16). Desuden er William Demant allerede markedsledende inden for deres 

kerneforretninger, hvor der genereres store cash flows, hvilket gør, at det er svært for dem at investere 

yderligere i dem. Af den årsag giver det derfor mening at beholde forretninger på trods af, de ikke har 

ligeså stærke relationer til kerneområdet, da de giver koncernen nogle vækstmuligheder (bilag 8, 

spørgsmål 14). 

Man kunne forestille sig, at man ville opnå fordele ved at konsolidere de forskellige 

forretningsenheder, så man kunne afvikle nogle af mærkerne og koncentrere sig om de største. Men det 

har været vigtigt for koncernen at holde liv i salget, når de har overtaget de forskellige forretninger og 

deres brands, hvorfor de har valgt at køre med deres multi-brand strategi. På den måde sikres det, at de 

ikke mister noget salg fra de virksomheder, som de har overtaget. Det er selvfølgelig noget, som øger 

kompleksiteten, da de således skal sørge for, at de forskellige forretningsenheder inden for den samme 

aktivitet, eksempelvis diagnostiske instrumenter, ikke konkurrere mod hinanden (bilag10, spørgsmål 

8). 

5.3.4. Analyse af porteføljestyringen i William Demant Holding 

William Demant Holding har mange forretningsenheder inden for det audiologiske område. Disse 

forretningsenheder kan næsten alle betegnes som værende fokuserede, da de hver især er begrænsede 

til et bestemt produktområde inden for deres respektive forretningsaktivitet. De to overordnede 

aktiviteter høreapparater og diagnostiske instrumenter er kerneforretningerne og står sammenlagt for 97 

% af koncernomsætningen. Under disse to aktiviteter er der mange forskellige relaterede 

forretningsområder. På høreapparatssiden har man tre forskellige forretningsområder i form af 

forskellige teknologiløsninger, hvor de to af dem er inden for implantatmarkedet, som man fornyligt er 

trådt ind på. Dertil er der et større antal forskellige produktområder inden for de diagnostiske 

instrumenter, som benyttes til hørehæmmede patienter. Høreapparatsdelen og diagnostiske 

instrumenter er to forretningsaktiviteter, som sammen skaber stor synergi, og desuden giver koncernen 

en markant konkurrencemæssig fordel. Det sker, da salget af diagnostiske instrumenter kan åbne 

muligheden for at sælge høreapparater via samme vej. Det er selve skabelsen af synergieffekt, der er 

det mest komplekse ved William Demants måde at håndtere deres forretninger på, da de hver køres 

selvstændigt (bilag 8, spørgsmål 8). Inden for disse to aktiviteter har der heller ikke været interesse i at 
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sælge noget som helst fra, hvilket er vurderet ud fra betragtningen af, at de er strategisk vigtige 

forretninger, og at en oplagt køber vil være en direkte konkurrent (bilag 8, spørgsmål 16 & 17). 

Med deres mange forretningsenheder opererer William Demant i flere forskellige økosystemer, og det 

sker selv inden for samme aktivitetsområde. Eksempelvis har deres høreapparat brands forskellige 

distributionsveje, hvor der blandt andet tilbydes differentieret support til kunderne. Disse økosystemer 

passer fint til den genetiske struktur, som koncernen har fået opbygget igennem tiden ved, at de har 

opkøbt disse forskellige forretninger. Som tidligere nævnt under afsnit 2.3.2. mener Koch, at man som 

koncern kan influere eller helt ændre et økosystem (Koch, 2011). Det er faktisk også noget, som 

William Demant gør, da de er begyndt at opkøbe distributionen, og derved opnår markant indflydelse 

på den del. Deres engrossalg af høreapparater til audiologer kan nemlig blive påvirket af, hvis de 

vælger at sælge deres butikker på et tidspunkt. Audiologerne vil typisk gå til sine leverandører og 

spørge om, de har lyst til at overtage disse butikker. Hvis man ikke selv køber og overtager dem, så vil 

det kunne betyde, at en konkurrent vil gøre det i stedet, hvilket vil kunne påvirke ens salg (bilag 8, 

spørgsmål 11). Når man overtager en butik, vil det modificere økosystemet, og da marginerne er det 

lavere i detailledet, kan det derfor argumenters for, at det økosystem er blevet en smule mindre 

attraktivt. Men det er noget, som man hos William Demant har set sig nødsaget til at gøre, hvorfor det 

er blevet gjort som et defensivt træk. Dog vil det alligevel kunne bringe nogle muligheder med sig 

(ibid.). For selvom den genetiske struktur hos William Demant ikke er stærk med hensyn til at styre et 

detailled, er det ikke ensbetydende med, at den ikke kan blive det over tid. Det er som tidligere nævnt 

muligt gradvist at kunne ændre den genetiske struktur i en koncern (Koch, 2011). Det vil betyde, at den 

genetiske struktur vil kunne passe bedre til økosystemet, hvilket i sig selv vil kunne gøre det mere 

profitabelt at operere i. 

Den tredje og sidste forretningsaktivitet er personlig kommunikation, som vurderes til at være 

koncernens vækstplatform, da man ikke ser det muligt at opnå væsentlig mere vækst inden for 

høreapparater og diagnostiske instrumenter (bilag 8, spørgsmål 14). Som tidligere nævnt har den tre 

forretningsområder, hvor det kun er den ene, der er henvendt til folk med hørebesvær. De to andre har 

således ingen relationer til kundegrupperne i kerneforretningerne, men i stedet kan teknologien og 

deres viden om audiologi genbruges. Det vil sige, at disse forretninger er opsat som separerede 

platforme, hvor man vil forsøge at skabe vækst igennem en diversificering, som kan argumenteres for 
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at være mindre relateret generelt, da man vil sælge helt andre produkttyper til ikke-hæmmede folk. 

Forretningen Sennheiser Communications åbner en del muligheder for William Demant, da de er i et 

økosystem, som endnu ikke passer til deres genetiske struktur af flere årsager. De har ikke en stærk nok 

brandværdi, og de har ingen erfaring med at sælge den type af produkter. De havde til gengæld 

opbygget en tilfredsstillende soliditetsgrad igennem årene op til 2003, hvor de gik ind i forretningen 

(William Demant Holding Årsrapport, 2003). Det ville dog have været et noget mere risikabelt 

forretningsområde, hvis ikke de havde lavet et joint venture med Sennheiser Electronic. Deres 

kompetencer inden for audiologi giver dem her nogle teknologiske fordele, hvorfor at netop dette 

forretningsområde vurderes til at være en strategisk vigtig platform. 

Til gengæld kan det samme ikke siges om det sidste forretningsområde front-row, hvor man har 

kompetencerne til at udvikle disse særlige højtalersystemer, men det giver ikke William Demant nogle 

særlige konkurrencemæssige fordele, da produkterne let kan kopieres (bilag 8, spørgsmål 15). Årsagen 

til, at man ikke skiller sig af med den forretning, ligger i, at den er profitabel, og at man ikke mener, at 

man kan opnå en attraktiv salgspris for den, da den ikke er unik (bilag 8, spørgsmål 16). Det vurderes 

derfor, at kompleksiteten ved at styre en sådan forretning, der henvender sig til en normalthørende 

målgruppe, ikke er særlig høj, og den tager derfor heller ikke for meget fokus hos koncernledelsen, da 

den styres af forretningsenheden Phonic Ear. Det retfærdiggør således, at den forretning har sin 

eksistens i koncernen. Desuden har William Demant over de seneste 5 år haft en positiv udvikling i 

deres soliditetsgrad, hvilket kan forklare, hvorfor de ikke har haft behov for at frasælge noget (William 

Demant Holding Årsrapport, 2012). 

5.4 Chr. Hansen 

Chr. Hansen blev oprettet i 1874, da stifteren og apotekeren Christian Ditlev Ammentorp Hansen fandt 

frem til, hvordan man kunne udvinde ren og standardiseret osteløbe enzymer fra kalvemaver med det 

formål at producere ost. Dette var med til at revolutionere produktionen af mejeriprodukter (About Chr. 

Hansen: Our History). I dag er Chr. Hansen en global biosciencevirksomhed, som udvikler naturlige 

ingredienser til fødevare- og kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren 

med ledende positioner i de markeder, den opererer i. Den har næsten 2.500 medarbejdere ansat på 

global plan med hovedkontor i Hørsholm og en omsætning på 5,2 milliarder kr. (Chr.Hansen-

Årsrapport, Chr. Hansen: Investor Relations, 2011/2012). Koncernen blev børsnoteret på den 
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københavnske fondsbørs i juni 2010, og den befinder sig i dag i C20 indekset over de mest solgte aktier 

(About Chr. Hansen). 

5.4.1 Strategien og kerneområdet 

Strategien er meget kunde- og branchefokuseret, hvor deres løsninger bliver tilbudt til et hav af 

forskellige industrier (Products: Chr. Hansen). Alle løsningerne er baseret på stærke forsknings- og 

udviklingskompetencer, som er skabt med betydelige investeringer i R&D, hvor der i sidste 

regnskabsår blev brugt for, hvad der svarede til 6,7 % af omsætningen (Chr.Hansen-Årsrapport, Chr. 

Hansen: Investor Relations, 2011/2012). Ifølge den nyeste strategi, der blev offentliggjort i 

begyndelsen af september 2013, vil man have, at omkostningerne til R&D kommer til udgøre 7 % af en 

forventet stigende omsætning (Chr. Hansen: Investor Relation - Announcements, 2013). På trods af 

dette store forbrug inden for udvikling, kører man ellers forretningerne med en lean tilgang. I stedet 

allokerer man kun yderligere i forhold til konkrete business cases og investeringsmuligheder, der måtte 

opstå i de forskellige forretningsområder (bilag 9, spørgsmål 2 & 11).  

Koncernens fokusstrategi vil fortsætte, da man mener, at der stadigvæk er mulige vækstpotentialer 

inden for deres eksisterende forretningsdivisioner, selvom de allerede er ledende i deres nicher (bilag 9, 

spørgsmål 12). Med den nye strategi vil man markedsudvikle ved at udnytte meget af den viden og de 

kompetencer, som de allerede har i dag (Chr. Hansen: Investor Relation - Announcements, 2013). Det 

er vigtigt for Chr. Hansen at have ledende positioner inden for de markeder, som de opererer i. ”Er det 

et område, hvor vi kan se, at vi kan vinde i den forstand, at vi kan etablere en nr. 1 eller nr. 2 position 

på lang sigt inden for det konkrete marked eller de konkrete nicher inden for et marked.” (bilag 9, 

spørgsmål 1). Chr. Hansen har opbygget sine markedspositioner på baggrund af den omfattende viden 

om bioscience og dens anvendelsesområder inden for kulturer og enzymer, hvilket kan betegnes som 

deres kernekompetencer (Chr.Hansen-Årsrapport, Chr. Hansen: Investor Relations, 2011/2012). Man 

ved en masse om mikrober og bakterier i Chr. Hansen, og de anser sig selv som værende de bedste 

inden for dette område grundet det historiske tætte samarbejde med mejeriindustrien. Derfor er 

kerneområdet mikrobielle løsninger i form af bakterieprodukter (bilag 9, spørgsmål 3), som er opstået 

på baggrund af kontinuerlig forskning og udvikling inden for forretningsområderne kulturer og 

enzymer (bilag 9, spørgsmål 4). Det er netop også inden for disse forretningsområder, at Chr. Hansen 

historisk har generet størstedelen af deres omsætning og indtjening, og det forholder sig stadigvæk 
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sådan i dag (bilag 9, spørgsmål 10). I den seneste årsrapport står kulturer og enzymer for 60 % af 

omsætningen og 65 % af indtjeningen (Chr.Hansen-Årsrapport, Chr. Hansen: Investor Relations, 

2011/2012). 

5.4.2 Nuværende forretningsområder 

De mange forskellige produktområder i Chr. Hansen er opdelt i tre divisioner med hver deres 

overordnede chef. Organisationen med disse divisioner kan ses i figur 13 nedenfor. 

 

Cultures & Enzymes: Den største division er inden for kulturer og enzymer, hvilket også betegnes som 

det primære kerneområde grundet deres særlige kompetencer, der er blevet udviklet derfra. Inden for 

divisionen bliver der udviklet, produceret og solgt kulturer, enzymer og probiotika til fødevare- og 

mejeribranchen, som blandt andet benyttes til at definere udseendet og smagen for en lang række 

fødevarer. Med en omsætning på 3,1 milliarder kr. står den for hele 60 % af Chr. Hansens samlede 

forretning. Desuden er det også en meget rentabel division, da den står for hele 65 % af den samlede 

indtjening til koncernen. Dette forretningsområde er derudover særligt attraktivt, da der er høj organisk 

vækst, som fik omsætningen til at stige 10 % i forhold til året tidligere (Chr.Hansen-Årsrapport, Chr. 

Hansen: Investor Relations, 2011/2012). Denne vækst forventes at fortsætte, da man mener, at der 

fortsat vil være mange vækstmuligheder inden for kulturer og enzymer (bilag 9, spørgsmål 10), hvorfor 

man har ambitioner om en årlig organisk vækst på mellem 7-8 % de næste fem år frem (Chr. Hansen: 

Investor Relation - Announcements, 2013). 

Figur 13: Chr. Hansen organisationen 
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Health & Nutrition: Med et salgstal tæt på 800 millioner kr. står den blot for 15 % af koncernens 

samlede omsætning, hvilket gør det til den mindste af de tre forretningsområder. Dog kommer en 

femtedel af Chr. Hansens indtjening fra dette område, hvilket gør, at den indtjeningsmæssigt overgår 

Natural Colors Division. Der er en organisk vækst på 13 % inden for dette forretningsområde, som 

dækker over produkter, der sælges til kosttilskuds-, håndkøbsmedicin, modermælkserstatnings-, og 

dyrefoderbranchen. Det er probiotiske kulturer, som er kerneproduktet i denne her forretning 

(Chr.Hansen-Årsrapport, Chr. Hansen: Investor Relations, 2011/2012), hvilket gør, at den har stærke 

relationer til Cultures & Enzymes forretningsområdet. Det er deres viden om bakterier og mikrober, 

som binder disse to forretninger sammen (bilag 9, spørgsmål 4). Der forventes en fortsat organisk 

vækst på 10 % eller mere inden for disse eksisterende aktiviteter i divisionen (Chr. Hansen: Investor 

Relation - Announcements, 2013). 

Som en del af den nye strategi, der blev annonceret i september 2013, har Chr. Hansen valgt at gå ind i 

et nyt forretningsområde på mellemlangt sigt, hvilket er inden for biologisk plantebeskyttelse. Det er en 

forretning, der blev lanceret i den efterfølgende måned, og den tilhører nu i skrivende stund denne 

division. Man er gået ind på markedet, da markedsstørrelsen er på 7,5 milliarder kr., og det er hastigt 

voksende. Man har samtidig vurderet, at deres eksisterende teknologier og produkter sammen med 

alliancer og partnerskaber kan give dem en styrke i markedet (ibid.). Det vil dog alligevel kræve, at 

Chr. Hansen skal øge deres viden vedrørende et område, som de i dag ikke er helt familiær ved. Derfor 

skal kompetencerne til dette nye område opbygges gradvist over tid (Ritzau, Euroinvestor, 2013). 

Natural Colors: Det sidste forretningsområde laver og sælger løsninger inden for naturlige farver til 

fødevarebranchen. Chr. Hansen udvinder disse farver fra bær, rødder og frø, hvor de igennem 

adskillige indkapslingsteknikker får stabiliseret udseendet af farverne (Chr.Hansen-Årsrapport, Chr. 

Hansen: Investor Relations, 2011/2012). Eftersom dette forretningsområde kræver andre kompetencer, 

adskiller det sig fra de to andre. Men der eksisterer alligevel nogle relationerne imellem dem, da der er 

nogle af kundegrupperne, som er de samme, hvilket er tilfældet, når der sælges til mejeriindustrien 

(bilag 9, spørgsmål 4). Derudover menes det, at Chr. Hansen er markedsledende inden for naturlige 

farver segmentet (bilag 9, spørgsmål 5), og det giver dem en omsætning på næsten 1,3 milliarder kr. og 

en indtjening på lidt over 200 millioner kr., hvilket svarer til 25 % af koncernens samlede omsætning 

og 15 % af dens indtjening (Chr.Hansen-Årsrapport, Chr. Hansen: Investor Relations, 2011/2012). 
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Det er forretningsdivisionerne Cultures & Enzymes og Health & Nutrition, hvor der eksisterer den 

største sammenhæng imellem hinandens forretningsområder med hensyn til kundegrupper og de 

kompetencer, der er nødvendige for at kunne konkurrere effektivt. De to tilsammen kan derfor anses 

som kerneforretningen, da de repræsenterer 75 % af omsætningen og hele 85 % af indtjeningen i Chr. 

Hansen (ibid.). Som allerede nævnt er naturlige farver et område, som adskiller sig lidt. Men 

argumentationen for at have dette forretningsområde er, at man er markedsledende og driver en sådan 

forretning bedre end sine konkurrenter. Denne tilgang er ligeledes gældende for samtlige af 

forretningerne i Chr. Hansen (bilag 9, spørgsmål 7). 

5.4.3 Tidligere forretningsområder 

Man er af den mening i Chr. Hansen, at hvis man ikke er markedsledere inden for et bestemt 

forretningsområde, og det ikke ses muligt at opnå en sådan markedsposition, vil man være meget 

tilbøjelig til at diskutere muligheden for frasalg (bilag 9, spørgsmål 7 & 8). Det var tilfældet med en 

forretning, der hed Functional Blends, hvor man ikke var markedsleder inden for de gældende 

markedssegmenter (bilag 9, spørgsmål 7). Den befandt sig under divisionen, der på det tidspunkt hed 

Colors & Blends Division, men som nu er Natural Colors Division. Salget blev gennemført i juli 2011 

for et beløb på ca. 190 millioner kr., og det blev udtalt, at man ville fokusere på de forretninger, hvor 

man allerede havde markedsledende positioner (Chr.Hansen-Årsrapport, 2010/2011). 

Indtjeningsmarginen var også lavere i forhold til resten af koncernens forretninger (Børsen, 2011), 

hvilket også kan tænkes at være en af årsagerne til, at den blev frasolgt. 

5.4.4 Analyse af porteføljestyringen i Chr. Hansen 

Chr. Hansen har en bred portefølje af forretningsområder, som har relationer til hinanden, og de er 

således inddelt i tre overordnede forretningsenheder; Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og 

Natural Colors. Grundet at hver forretningsenhed indeholder en masse forskellige produktområder, kan 

man derfor argumentere for, at de hver især hverken er helt fokuseret eller diversificeret. For på den 

ene side er der synergien, der ligger i de kompetencer, der eksisterer inden for forskning og udvikling 

af mikrobielle løsninger og bakterieprodukter (bilag 9, spørgsmål 3). På den anden side bliver den 

viden, de har, anvendt på en lang række forskellige produkttyper. Opdelingen af forretningsområderne i 

de tre forskellige forretningsenheder sker så efter, hvorhenne de indbyrdes relationer står stærkere. Chr. 



70 
 

Hansen får derudover skabt innovationssynergi imellem de forskellige divisioner (Chr. Hansen: 

Investor Relation - Announcements, 2013). 

Man befinder sig i forretningsområder, hvor man med sikkerhed ved, at man er den rette ejer. Det er 

nemlig en vurdering ud fra om, Chr. Hansen har de rette kompetencer til at kunne opnå en førerposition 

inden for et givent markedssegment, hvilket der omtales internt som right to win (bilag 9, spørgsmål 1 

& 2). Det er et af kriterierne, som man opstiller, når der skal tages stilling til, hvorvidt man bør være i 

en bestemt forretning. Derudover kigges der på markedsattraktivitet i et segment, og hvor let det vil 

være for dem at træde ind på det, enten rent organisk eller ved opkøb (bilag 9, spørgsmål 1). Som 

allerede nævnt har man i sin nyeste strategi valgt at gå ind i et nyt forretningsområde i form af 

plantebeskyttelse. Det er et attraktivt marked med gode vækstmuligheder for Chr. Hansen, da man 

vurderer, at den allerede eksisterende viden vil kunne hjælpe til at udvikle de nødvendige KSF´er (Chr. 

Hansen: Investor Relation - Announcements, 2013). Men det er alligevel et nyt forretningsområde, som 

ligger uden for kernen, og derfor vurderes det til at være mere risikofyldt. Chr. Hansen har igennem de 

seneste år haft en stigende soliditetsgrad fra 7,3 % i 2009 til næsten 49 % i 2012 (Chr.Hansen-

Årsrapport, Chr. Hansen: Investor Relations, 2011/2012), hvilket medvirker til, at de bedre kan tillade 

sig at indgå i transformerende og risikofyldte forretninger (Andersen, Thorisson, & Karlsson, 2001; 

Nagji & Tuff, 2012). 

Udvælgelsen af de strategisk vigtige markeder er en ting, men derudover kigger man også på konkrete 

forretningsmæssige initiativer og deres økonomiske profiler. Det vil sige, at man kigger på den 

finansielle indvirkning med hensyn til, hvor meget der skal investeres yderligere i de forskellige 

områder, og hvad det kan generere af yderligere vækst og indtjening. De bliver så opvejet mod de mere 

strategiske overvejelser, hvor man vælger, hvad der skal investeres i. Det sikrer både en praktisk og en 

langsigtet tilgang, da man kan vælge de initiativer, som passer bedst ind med den langsigtede strategi 

(bilag 9, spørgsmål 2). Det argumenteres også i teorien, at man ikke kan adskille kortsigtede og 

langsigtede løsninger fra hinanden. I stedet skal man sikre, at de kortsigtede ændringer er guidet af de 

langsigtede (Abell, 1993). 

De forskellige forretningers økonomiske profiler med hensyn til egenkapitalens forrentning og andre 

relevante matricer kan være vidt forskellige, hvilket også kan ses ud fra indtjeningsniveauerne i de 
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forskellige forretningsdivisioner. Det skaber lidt udfordringer ledelsesmæssigt, og derudover skal man 

håndtere den eksterne kommunikation for at forklare investorer, hvorfor der er den forskel (bilag 9, 

spørgsmål 6). Denne forklaring vurderes til at være nødvendig for at kunne forsvare, at man er den rette 

ejer af et bestemt forretningsområde. Chr. Hansen har, som nævnt tidligere, frasolgt forretningen 

Functional Blends, hvor man havde en lavere indtjeningsmargin i forhold til resten af koncernen, og 

man havde heller ikke en markedsledende position (Børsen, 2011). Frasalget skete også i en periode, 

hvor man havde en meget lav soliditetsgrad (Chr.Hansen-Årsrapport, 2010/2011). Selvom det er en 

konstellation af forskellige faktorer, der har været medvirkende til, at man har frasolgt denne 

forretning, vurderes det alligevel, at soliditetsgraden har en stor indvirkning på valget af 

forretningsområder. 

5.5 Delkonklusion på tværs af de forskellige cases 

Nu er de fire forskellige cases blevet gennemgået, som har været bestående af koncerner i vidt 

forskellige industrier. ISS er en af verdens største servicevirksomheder med fokus på Facility 

Management. Coloplast befinder sig inden for health care området. William Demant Holding opererer 

inden for audiologi og sælger høreapparater, måleinstrumenter og andre produkter relateret til området. 

Chr. Hansen er en biosciencevirksomhed, som udvikler og sælger naturlige ingredienser til mange 

forskellige markeder. På trods af at disse fire virksomheder er vidt forskellige fra hinanden, vil der her 

blive forsøgt at finde konklusioner på tværs af de forskellige cases. 

Det er meningen, at man skal skabe en teoretiske replikation imellem casene, og dermed en 

referenceramme, som vil kunne bruges til andre cases i fremtiden (Yin, 2008). Selvom virksomhederne 

og deres individuelle situationer er forskellige fra hinanden, skal der skabes en overordnet forklaring. 

Det vil sige, at hvis man ser bort fra detaljerne, hvilke forklaringer går igen i de forskellige cases, og 

hvad havde virksomhederne tilfælles i måden, de styrede deres porteføljer af forretningsområder 

(ibid.). 

5.5.1. Relationerne imellem forretningsområderne 

Samtlige virksomheder havde alle nøje definerede kerneområder, som spillede betydelige roller, når der 

skulle argumenteres for valg af forretningsområder. I en eller anden grad skulle der være relationer til 

kerneområdet, men de behøvede ikke nødvendigvis at være specifikt møntet på relaterede produkt- 
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eller servicemarkeder. Det handlede faktisk i højere grad om, hvorvidt der var relationer på enten 

salgsdelen eller på teknologi og know-how. 

På selve salgsdelen kunne der opstå muligheder enten igennem samme distributører eller andre typer af 

produktformidlere. Eller det kunne være selve forbrugerne, hvor man mente, at det ville give mening 

også at sælge dem andre typer af produkter eller services. I Coloplast var der stærke relationer igennem 

distributionsvejene og formidling af deres produkter, da de selvsamme distributører, læger og 

specialister, man samarbejdede med, afdækkede de forskellige områder. Hos William Demant kunne 

salget af diagnostiske instrumenter skabe muligheder for salget af høreapparater. Derudover solgte man 

tilbehør til høreapparatsbrugerne. Salget af mikrobielle produkter fra Cultures & Enzymes divisionen til 

mejeriindustrien har åbnet mulighederne for, at Chr. Hansen kan sælge produkter fra Health & 

Nutrition og Natural Colors divisionerne til de samme kunder. Hos de store erhvervskunder giver det 

god mening for ISS at varetage alt omkring facility management. 

Der var tilfælde, hvor bestemte teknologier og know-how kunne benyttes på forskellige markeder, som 

ingen relationer havde til hinanden. Det var tilfældet med Coloplast og deres klæbeteknologi, der kunne 

bruges til både stomiposer og plastre. William Demant tager deres viden og teknologi inden for det 

audiologiske område, som de har opnået igennem høreapparater og diagnostiske instrumenter, og 

benytter det til normalthørende personer i helt andre produktkategorier, som man så med Sennheiser 

Communication og front-row forretningen. Den teknologiske viden om enzymer og bakterier har Chr. 

Hansen benyttet til at træde ind på en lang række forskellige produktområder, der benyttes af 

forskellige industrier. Hos ISS havde man taget sin know-how og standardiseret sine services igennem 

formaliserede retningslinjer på tværs af geografiske markeder. 

Relationerne imellem forretningsområderne skal eksistere enten på salgsdelen eller på teknologi og 

know-how delen. Det var i hvert fald udgangspunktet for disse virksomheder, hvis man ønskede at 

opnå en synergieffekt. Det kan derfor til dels være med til at kunne forklare, hvordan virksomheder 

vælger deres forretningsområder. 

5.5.2. Kriterier for eksisterende og nye forretningsområder 

Som det først blev fremvist i teorien, viste det sig også i den primære undersøgelse, at virksomhederne 

stillede sig selv spørgsmålet om, hvorvidt de var de rigtige ejere af deres forretninger. De havde alle 
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opstillet egne kriterier for at kunne besvare dette spørgsmål. Men som minimum var det, at man skulle 

kunne drive eksisterende forretninger effektivt og tjene penge på dem, og det skulle afvejes mod de 

kompleksitetsomkostninger, der måtte være fra koncernens side. Særligt for Chr. Hansen handlede det 

om, at man kun befandt sig inden for markeder, hvor man enten havde en markedsledende position, 

eller man ville kunne opnå den med tiden. 

Når det gjaldt helt nye forretninger, var argumentationen for samtlige virksomheder, at det var med 

strategisk hensigt for at kunne opnå vækst. Begrundelsen lå i, at man allerede havde opnået ledende 

markedspositioner inden for de eksisterende forretninger, og vækstmulighederne inden for disse var 

derfor begrænsede. Det var eksempelvis tilfældet med William Demant, og grunden til, hvorfor de 

havde Sennheiser Communications forretningen som vækstplatform. Coloplast var markedsledende 

inden for kerneområderne stomi og kontinens, men de forsøgte at opnå vækst igennem deres andre 

forretningsområder heriblandt den erhvervede implantatforretning i urologi. Hos Chr. Hansen gik man 

på markedet for plantebeskyttelse som et strategisk tiltag for at skabe vækst. Chr. Hansen havde dog 

udtalt, at man stadigvæk så mange muligheder inden for de eksisterende forretningsområder. Det 

antages derfor, at Chr. Hansen nok havde set plantebeskyttelse som et langt mere attraktivt initiativ, der 

overgik de initiativer, der lå inden for de eksisterende forretninger. 

Det kan konkluderes, at virksomhederne først og fremmest vælger at gå ind i nye forretningsområder 

som strategiske tiltag, da de ser dem som gode vækstmuligheder, der overgår dem, der er inden for 

deres nuværende forretningsportefølje. Det vil sige, at man er nødsaget til at vurdere først de mulige 

initiativer, man kan foretage sig inden for eksisterende forretninger. Hvis det menes, at de ikke kan 

generere den ønskede vækst, vil man derefter kigge på helt nye forretningsområder. Om de nye 

forretninger bliver succesfulde og giver markant vækst til koncernen, finder man først ud af mange år 

senere. Hvis det ikke er tilfældet, nedsætter man kriterierne til, at de bare skal være rentable og ikke 

indebære alt for meget kompleksitet, der skal håndteres. 

5.5.3. Soliditetsgradens betydning for porteføljen af forretningsområder 

Der blev fundet bevis for, at alle case virksomhederne i et eller andet omfang var styret af 

soliditetsgraden. Der blev ikke taget hensyn til, hvor stor forskellen var på case virksomhedernes 

økonomiske situation i forhold til andre aktører i deres gældende industrier. Men det blev undersøgt, 
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hvilken udvikling der var i den enkelte case virksomheds soliditetsgrad, og hvad der samtidig skete i 

perioden, da der mentes at være en vis korrelation her. Det viste sig, at ISS, Coloplast og Chr. Hansen 

frasolgte forretninger, da deres individuelle soliditetsgrad var på det laveste niveau. Der var derudover 

belæg for, at virksomhederne trådte ind på nye transformerende og dermed risikable 

forretningsområder, når soliditetsgraden var på et mere tilfredsstilende niveau. Det var tilfældet med 

Coloplast, da de opkøbte en implantatforretning i 2006. William Demant gik ind i headset markedet for 

normalthørende personer i 2003. For nyligt var det Chr. Hansen, som valgte at gå ind på markedet for 

plantebeskyttelse. De havde alle tilfælles, at deres solvens var på højeste niveau i årene omkring den 

periode, da de gik ind på disse nye forretningsområder. 

Da samtlige cases havde bevis for, at der forekom en korrelation mellem soliditetsgraden og 

beslutninger om forretningsområder, vil det her blive konkluderet, at det har en stor indflydelse på 

porteføljestyringen. Soliditetsgraden er derfor en komplikation, som virksomheder bliver nødt til at 

inddrage i deres styring af forretningsområder. Hvis man har en høj soliditetsgrad, kan man bedre 

tillade sig at gå ind på nye transformerende og risikable forretningsområder. Men er det tilfældet, at 

soliditetsgraden er lav, vil det være for risikabelt at bevæge sig uden for ens kerneområde og ind i 

forretninger med økosystemer, der ikke passer til ens genetiske struktur. Virksomheder med lave 

soliditetsgrader vil forsøge at identificere ikke-kerne forretninger, som de kan sælge fra, og hvor det 

ikke vil få nogen negativ indflydelse på andre områder. Sådanne frasalg vil kunne afhjælpe 

virksomhedernes økonomiske tilstand, og giver dem mulighed for at allokere kapital til eventuel at 

udvikle kerneforretningerne. 

5.5.4 Kompleksiteten ved synergiskabelse og forretningsfokus 

Som det var nævnt i afsnit 5.5.1. var det vigtigt, at der forekom relationer imellem de forskellige 

forretningsområder, da det er et første skridt for at kunne skabe synergi. Men selvom der var relationer 

mellem de forskellige forretningsområder, kunne det alligevel være komplekst at opnå en synergieffekt. 

Samtlige case virksomheder havde forskellige forretningsenheder, som varetog sig af 

forretningsområderne, hvilket skulle sikre, at de hver især fik det rette fokus. På den ene side var det 

vigtigt at kunne køre stærke selvstændige forretninger, men man skulle samtidige sikre, at de også 

arbejdede sammen for at kunne opnå denne synergi.  
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William Demant havde denne kompleksitet ved at drive tre forskellige høreapparatsmærker af samme 

teknologitype under tre forskellige forretningsenheder. Derudover havde de kompleksiteten ved at 

skulle sikre, at der blev samarbejdet mellem forretningerne inden for høreapparater og dem inden for 

diagnostiske instrumenter. I alt havde William Demant hele 13 forskellige forretningsenheder, hvor 

størstedelen af dem var fokuserede på bestemte forretningsområder. Chr. Hansen havde til gengæld kun 

tre forretningsenheder, der var linket direkte til koncernen. Men de var hver især mere diversificerede 

med hensyn til de produktområder, de afdækkede. Det vurderes, at skabelsen af synergieffekt mellem 

forretningsområderne ikke var et større problem for Chr. Hansen, da det ikke var det, som blev 

fremhævet under interviewet. Hos Coloplast havde man sikret sig, at de to største forretningsområder 

stomi og kontinens fik skabt en masse synergi sammen ved at lægge dem i samme forretningsenhed. 

De andre forretningsområder befandt sig i fokuserede forretningsenheder, men man sikrede sig, at 

synergien på brugersiden blev skabt, og at man delte nogle globale funktioner på tværs af samtlige 

forretningsenheder. I ISS havde man opdelt de geografiske områder som separate forretningsenheder, 

hvor de derfra styrede deres lokale forretningsaktiviteter. Det sikrede dem, at der blev skabt en 

forretningsfokus i de pågældende lande, som ikke var blevet skabt, hvis det var blevet styret centralt. 

Det skabte dog samtidigt mange forretninger i de forskellige lande, hvor der ikke kunne skabes nogen 

synergi, da relationerne til kerneområdet manglede. 

Som Christoffer Rasmussen fra Coloplast udtalte om, hvordan det er at håndtere forskellige 

forretningsområder: ”Det er altid trade-off´en mellem diversificering og kompleksiteten ved at være 

diversificeret” (bilag 7, spørgsmål 7). Selve skabelsen af synergi mellem forretningsområderne er netop 

i sig selv en kompleks opgave, men den er også nødvendig for at kunne retfærdiggøre ens 

forretningsportefølje. Det konkluderes, at der er en vis kompleksitet forbundet med at sikre synergi på 

den ene side og forretningsfokus på den anden. Hvis der eksisterer muligheden for at opnå synergi 

mellem nogle af forretningsområderne, kan koncernen vælge at sammenlægge de mest relaterede inden 

for samme forretningsenheder. Men hvis man vurderer, at det vil påvirke forretningsfokusset, vil det 

være nødvendigt at opdele forretningerne i forskellige fokuserede enheder, hvorefter man så skal 

forsøge at få skabt synergien imellem dem i stedet. 
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6. Reviderede referencerammer og porteføljemodel 

De forskellige gennemgåede cases har givet meget viden om, hvordan forskellige forretningsområder 

bliver styret hos nogle af de største danske koncerner. Der var nogle klare forskelle på, hvordan man 

styrede sine forretninger, men det var blevet forsøgt kun at identificere de ting, som gik igen i de 

forskellige cases. Det blev gjort for at kunne sikre en vis validitet i konklusionerne. 

6.1 Reviderede referencerammer 

Konklusionerne fra casene vil nu blive brugt til at revidere de tidligere opstillede referencerammer. Det 

vurderes ikke, at disse konklusioner modsiger noget af det, der eksisterer i den teori, der allerede findes 

på området. Men i stedet menes det, at den viden, der er kommet fra casene, vil kunne supplere teorien, 

og gøre den mere fyldestgørende. I figur 14 er der en revideret model af, hvordan koncerner vælger 

deres forretningsområder. 

 

 

Der er ikke blevet ændret i den, men der er blevet tilføjet nogle faktorer, som er opstået på baggrund af 

konklusionerne fra den primære undersøgelse. Som det kan ses er der nu nogle faktorer, der bindes til 

Figur 14: Revideret referenceramme – valg af forretningsområder 
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strategien. Den ene faktor omhandler muligheden for at opnå vækst igennem initiativer inden for 

eksisterende forretninger. Hvis ikke der er vækstmuligheder, der er tilfredsstillende nok for koncernen, 

vil det være incitament for at overveje nye forretningsområder. Men der vil også være en anden faktor, 

der spiller ind, og det er soliditetsgraden, som skal være på et tilfredsstillende niveau, før man ønsker at 

træde ind i nye risikable forretningsområder, hvilket vil være tilfældet, hvis der er tale om 

transformerende forretninger. En lav soliditetsgrad kan derfor være en hindring for at indgå i sådanne 

nye forretningsområder. Men er det tilfældet, at soliditetsgraden rent faktisk er tilfredsstillende høj, og 

det vurderes, at koncernen kun kan opnå den ønskede vækst uden for de eksisterende forretninger, vil 

man begynde at kigge efter nye forretningsområder med økosystemer, der passer til den genetiske 

struktur. Men disse nye forretningsområder skal have relationer til de allerede eksisterede forretninger, 

hvilket enten skal være på salgsdelen eller på teknologi og know-how, som det også er blevet illustreret 

i den reviderede referenceramme. 

Når en koncern skal styre sine forskellige forretningsområder, bliver den nødt til at kigge på 

mulighederne for synergieffekt samtidig med behovet for fokus, som det er også er illustreret i den 

reviderede referenceramme i figur 15. Hvis man ser muligheden for synergi, vil man med fordel kunne 

sætte de pågældende forretningsområder sammen under en forretningsenhed, som det er tilfældet med 

A, B og C. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis den mindre grad af fokus ikke påvirker disse 

forretninger negativt. Modsat er der forretningsområde Z, hvor der er et klart behov for, at det er styret 

af en forretningsenhed, der kun varetager dette område for at sikre den fokus, den behøver. Det 

vurderes også, at der ikke eksisterer nogen muligheder for at opnå synergi med de andre 

forretningsområder, hvorfor den er separeret og opsat som en platform. 
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Kompleksiteten opstår, når man har forretningsområder, som har behov for særlig fokus, men samtidig 

er der mulighed for synergieffekt mellem andre forretningsområder. I sådanne tilfælde er det 

koncernens opgave at sikre dette, og det er derfor en afvejning fra deres side om, man ønsker at 

håndtere den kompleksitet. 

6.2 Revideret forretningsporteføljemodel 

Den gennemgåede teori og konklusionerne fra case virksomhederne lægger til grund for den endelige 

porteføljemodel, som kan benyttes til styring af forretningsområder. Modellen er illustreret i figur 16 

forneden. 

Figur 15: Revideret referenceramme – styring af forretningsområderne 
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Forretningsområdefokus- og synergiskabelsesmatricen består af to akser, hvor hver akse har to 

væsentlige elementer, der er korrelerede til hinanden. Den ene akse repræsenterer attraktiviteten, der 

kan være ved et bestemt forretningsområde. Når et forretningsområde er attraktivt, vil det også kræve 

en masse fokus fra koncernens side, da ekstra opmærksomhed og oftest mere kapital vil være påkrævet. 

Den anden akse er vedrørende det fit, der kan være mellem et forretningsområde og den genetiske 

struktur, hvor et højt fit vil kunne lede til mulighed for synergiskabelse.  

Matricen kan benyttes til at analysere nuværende og potentielle forretningsområder for at komme frem 

til, hvilke man skal vælge, og hvordan de efterfølgende skal styres. Attraktive forretningsområder skal 

befinde sig i fokuserede enheder som separate platforme, hvis det er tilfældet, at der er et mismatch 

med den genetiske struktur, og mulighederne for synergi ikke eksisterer. Er det tilfældet, at synergi 

mellem bestemte forretningsområder er muligt, kan man lægge dem under én enhed, hvilket kan 

Figur 16: Forretningsområdefokus- og synergiskabelsesmatricen 
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påvirke den fokus områderne hver især får. Alternativt kan de opsættes som fokuserede 

forretningsenheder, hvor koncernen skal sikre, at synergi imellem dem bliver skabt. Hvis en forretning 

i sig selv ikke er attraktiv, og der heller ikke er mulighed for synergiskabelse mellem andre 

forretninger, bør det være et incitament for at afvikle den. 

Som det er vist i matricen, er der en pil, der går tværs ned igennem matricen, som er kravet til 

soliditetsgraden, når man vælger at indgå i nye forretningsområder. Kravet er højest, når det vedrører 

helt nye forretninger, som ikke passer til den genetiske struktur, da det er langt mere risikabelt i forhold 

til dem, der lægger inden for kernen eller tæt ved. 

Det skal pointeres, at matricens formål er at kunne fungere som et overordnet analyseværktøj, og dens 

værdi er fuldt ud afhængig af den subjektive vurdering, som skal komme fra brugeren selv. Det 

anbefales derfor, at man benytter sig af andre analyseværktøjer for at kunne måle den egentlige 

attraktivt af en forretning, og hvordan den således vil passe ind i porteføljen og koncernens genetiske 

struktur. 
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7. Konklusion 

Opgavens formål var at finde ud af, hvordan en virksomhed skal håndtere en portefølje af forskellige 

forretningsområder. Til det blev der fundet teori, der var eksplicit henvendt til emnet om 

porteføljestyring, som blev udviklet fra 1970´erne til 1990´erne. Nyere teorier, som kunne associeres til 

emnet og anset som relevant, blev inddraget og fik en betydning for det teoretiske fundament, der 

skulle bruges til den primære undersøgelse. 

Efter endt undersøgelse af fire større danske koncerner er ny viden på området blevet skabt, som kan 

supplere den eksisterende teori, og dermed give en forklaring på, hvordan man vælger samt styrer sine 

forretningsområder. Det viste sig, at virksomhederne havde kendskab til deres kerneområder, og de 

kunne argumentere stærkt for, at deres vigtigste strategiske forretninger lå derinde. Det var derfor, at 

virksomhederne kiggede ind i deres eksisterende forretninger først, når de skulle lede efter 

vækstmuligheder. Vækstpotentiale viste sig at være en gennemgående faktor for, om forretninger var 

strategisk vigtige. Men forekom det, at der var mere attraktive muligheder i nye forretningsområder 

uden for kernen, hvor man på en eller anden måde kunne opbygge relationer til den eksisterende 

forretning, kunne dette bruges som et rationale for yderligere diversificering. 

Det fremkom i undersøgelserne, at risikovillighed viste sig at være stærkt påvirket af soliditetsgraden i 

virksomhederne. En lav soliditetsgrad kunne være med til at komplicere virksomhedernes valg og 

gjorde, at de ikke indgik i nye transformerende forretninger, da risikoen forbundet med dem var for høj. 

Derudover medførte det også, at virksomhederne valgte at frasælge ikke-kerne områder for at kunne 

forbedre deres økonomiske situation. Når soliditetsgraden til gengæld befandt sig på et tilfredsstillende 

niveau, kunne man bedre løbe den risiko forbundet med at indgå i forretninger, der måtte ligge uden for 

kernen. 

Undersøgelserne fandt yderligere frem til den kompleksitet, som virksomhederne havde med deres 

forskellige forretningsområder, når det drejede sig om, at hver forretning fik sikret tilpas fokus samtidig 

med, at der skulle forsøges at skabe synergi imellem dem. Hvis et bestemt forretningsområde var sin 

egen forretningsenhed linket direkte til koncernen, sikrede det bedre fokus, men det kunne 

besværliggøre de synergimuligheder, der måtte være mellem andre forretninger. Var det tilfældet, at 
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man sammensatte forskellige relaterede områder under én forretningsenhed, kunne det muliggøre en 

synergieffekt, men det kunne gå ud over det enkelte områdes fokus. 

Opgavens konklusioner har muliggjort skabelsen af en revideret porteføljemodel (figur 16), som kan 

hjælpe virksomheder med at vælge og styre deres forretningsområder. Attraktiviteten af et område og 

dens behov for fokus er to overordnede faktorer, der er knyttet sammen og repræsenteret på den ene af 

modellens to akser. Den anden akse omhandler forretningsområdets fit med den genetiske struktur, som 

samtidig giver muligheden for synergieffekt. Virksomheder er derfor nødsaget til at inddrage disse 

forskellige faktorer, når de skal beslutter sig for, hvordan deres forretninger skal vælges og 

efterfølgende styres. 
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Bilag 1: Faktorer i GE/McKinsey matricen 

Business position – Strengths Industry attractiveness 
Market Share Index Real Market Growth, Long Run 

Market Share Unionization (%) 

Relative Market Share New Products {% of Sales) 

Relative Product Quality Research & Development/Sales 

Relative Price Selling-Price Growth Rate 

Relative Direct Cost Marketing/Sales 

Patents re. Process or Products Purchase Amount by Immed. Cust. 

Relative Range of Customer Sizes % of All End User's Purchases 

Labor Productivity No. Customers = 50% of Sales 

Relative Employee Compensation Products Produced to Order? 

Shared Production Facilities Industry Concentration 

 Investment Intensity Index 

 Investment/Sales 

 Investment/Value Added 

 Capacity Utilization 

 Gross Book Value of Plant and Equipment/Investment 

 Vertical Integration 

 Investment per Employee 

 Accounting Convention 

 Receivables/Investment 

 Raw Materials and Work-in-Process/Value Added 

Kilde: Wind, Y., Mahajan, V., & Swire, D. J. (Spring 1983). 

Bilag 2: Shell Directional Policy Matrix 
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Bilag 3: Market-activated corporate strategy (MACS) framework 

 

Bilag 4: Allocation of innovation resources 

 

Kilde: Nagji & Tuff  May 2012. 
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Bilag 5: Spørgeramme 

1) Hvilke faktorer eller kriterier er afgørende for valg af forretningsområder? 

2) Hvordan analyser I jeres portefølje af forretningsområder? 

a. Benytter I jer af bestemte værktøjer/modeller? 

3) Hvad vurderer I til at være jeres kerneområde? 

4) Hvad er det I gør, som gør jer til den rigtige ejer af de forskellige forretningsområder? 

a. Hvordan bringer I som koncern værdi i de forskellige forretningsområder? 

5) Hvilke faktorer har indvirkning på jeres beslutning, om hvorvidt en forretning skal sælges eller 

beholdes? 

a. I tilfælde af at den ikke kan sælges. Hvad skal der til for, at I vælger at afvikle en 

forretning? 

6) Hvad er det mest komplekse ved håndteringen af forskellige forretningsområder? 

7) Hvordan allokerer i jeres ressourcer ud til de forskellige forretningsområder?  

a. Ud fra størrelse, omsætning, indtjening, indtjeningspotentiale mm.? 

8) Er der forretningsområder, som ligger uden for jeres nuværende kerneområde, men vil være et 

område, hvor I gerne vil bevæge jer hen? 
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Bilag 6: Interview med Claus Sørensen, CFO for ISS Danmark A/S 

Spørgsmål 1: Hvilke faktorer og kriterier er afgørende for ISS, når der skal udvælges forretningsområder? 

Når du siger forretningsområder, så er det nok det vi kalder servicetyper. Altså de forskellige services vi tilbyder. 

Standardsvaret er, om det passer ind strategien. Man er nødt til at forstå strategien, og den har ændret sig over tiden. 

ISS strategien er at vi går efter IFS – Integrated Facility Services. Det er det, det hele handler om, og det er der vi tror, 

at vi kan skabe værdi, og vi er bedre end alle andre. Altså alle kan gøre rent og nogen kan gøre det bedre end andre, 

men det er dybest set meget det samme. Der er ikke så mange, der kan gøre det vi kalder IFS. Og det er primært noget 

on-site management i modsætning til mange af vores konkurrenter, der kaldes route-based virksomheder. Forskellen 

er dybest set sådan som vi skelner det. Det er lidt på størrelsen, og den skelner vi ved, at hvis klienten er så stor, at vi 

kan have en fuldtidsmedarbejder gående, så kalder vi det on-site. Hvorimod at hvis det er sådan, at man har en bil og 

hvor man kører rundt og så er det to timer der, en time osv. Så er det vi kalder route-based. Så vores strategi er site 

based. Integrated betyder, at vi ikke bare går ind og laver rengøring. Det kan vi godt, og det gør vi med kommuner 

under skarp konkurrence for nogen som ikke overholder lovgivningen og alle de andre ting, som vi ikke vil gå på 

kompromis med. Så derfor er det enorm svært at vinde dem. Der er altid nogen, som er villige til at hive 

underleverandører ind, som ansætter rumæner, som bor på altaner og alle de her ting. Så vi er nødt til at tilføre noget 

mere værdi til kunderne. Vores primære kunder er store erhvervsvirksomheder, som har et image, de gerne vil bevare. 

Spørgsmål 2: Med IFS er det alle services overhovedet. Det vil sige catering, rengøring support mm.? 

Det er alt, hvad man kan tænke sig om en bygning. Det der ikke er kundens core. Alt det der ligger derud omkring, det 

prøver vi at lave effektivt og godt for kunden. Vi tager risikoen ud. Vi tager risikoen både med brandet, men vi tager 

også den omkostningsrisici ved at vi ved hvad vi snakker om, og at vi kan få folk til at arbejde på tværs af services. 

Mange gange hvis de har deres egne folk ansat, så er der mange forskellige overenskomster, som meget holder på, at 

du laver det og jeg laver det og man arbejder ikke på tværs. Vi kan få en rengøringsmedarbejder til også at arbejde i 

kantinen. Der er selvfølgelig en masse krav om hygiejne, der skal overholdes. Men det er det vi kan, og så skabe noget 

synergi på den måde. Du ansætter næsten altid folk af 1.600 timer om året. Det er en fuldtidsbeskæftigelse. Det er de 

færreste jobs, der har 1.600 timer. Specielt hvis du er i services, hvor der er mange, hvor det er et halvtidsjob, men du 

har egentlig behov for at have personen til rådighed hele tiden for at du ikke ved om det er om formiddagen eller 

eftermiddagen du har brug for personen. Det er der, hvor vi kommer ind og sørge for at de har noget at lave. Der kan 

også være noget opskalering en gang i mellem, hvor der er en stor konference, og så har man lige pludselig brug for 

tre fuldtidsansatte i den periode. Der kan vi tage risikoen ud for de har ikke nogen ledige timer gående rundt og ikke 

har noget at lave. Vi tager også risikoen ud på den måde, at hvis receptionisten pludselig er syg, så står vi klar med en 

afløser. Det er strategien, og det er det man skal forstå. Alt er bestemt ud fra den. Det er at hjælpe kunden. Hvis jeg 

kører den her servicetype, vil det gøre mig mere attraktiv i kundens øjne, og det behøver ikke altid at være key, at vi 

selv leverer det. Vi har også mange typer, hvor vi har samarbejdspartnere. Og vi har underleverandører, som vi 

arbejder sammen med, fordi det netop er route-based. Hvis det er teknikkerer, så kan det godt være, at det ikke er 

vores egne teknikker, men vi laver så aftalen direkte med underleverandøren og er ansvarlig overfor kunden. Så 

kunden oplever det som om, at de er ISS folk. Et eksempel er Berendsen. Det er en af vores store samarbejdspartnere. 

Vi har selv haft moppeservice i tidernes morgen. Rengøring af mopper og klude. Det gør vi faktisk ikke selv. Det har 

vi Berendsen til. De har sådan en route-based service, hvor de kommer om morgenen og bringer dem væk og kommer 

igen næste dag. Så er de rengjort og vasket. Det er sådan en service vi selv entrer på egne vegne, men også på kundens 

vegne, hvis det er måtter til dørene. Vi har en kontrakt med kunden, at vi har rene måtter om morgenen, men vi gør 

det ikke selv. Vi har en aftale med Berendsen. 
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Spørgsmål 3: Så jeg forstår jer ret, så er jeres kerneområde, det er alt hvad der har med IFS at gøre. Det er 

strategien. Kan I have store virksomheder, der passer ind med IFS modellen, så vil det være hvor I står stærkest? 

Det service hvor er det vigtigt, hvor vi selv ejer dem. Det er når vi skal have nogle synergier på tværs af services, så 

begynder det at blive interessant selv at eje dem. Selv at bestemme over dem. Dem der er route-based, der er det ikke 

så vigtigt. For de går igen, når de er færdige. 

Spørgsmål 4: De forretningstyper der er vigtigst for jer, er dem som hører ind under facility management? 

Vores store typer i dag er cleaning i mange forskellige former. Det er catering. Det er property services, som er teknik. 

Det vil sige styring af bygningens teknik. Ventilation og varme og alle de her ting. Reparationer og vedligeholdelse af 

bygningen. Det er handyman services i den sammenhæng også. Det er udendørsareal som vedligeholdelse såsom at 

rydde sne og gartnerarbejde. Men noget af det outsourcer vi faktisk. Det gør vi fordi det er route-based såsom 

snerydning. Og så er der receptionsservice, at vi sidder i en central position for at kunne lede og fordele mange af de 

her ting. 

Spørgsmål 5: Hvordan beslutter I jer for nye forretningsområder? Og hvordan finder I ud af om I har kompetencer til 

at udføre en ny service? 

Vi har altid kompetencerne eller også så ansætter vi os til dem eller køber vi dem op, hvis det er vigtigt for os. Det har 

vi altid, og vi kan altid løse opgaven. Spørgsmålet er bare om vi løser den med egne folk eller med underleverandører. 

Nogen gange er der bare underleverandører, som har specialiseret sig i et eller andet og er knalddygtige til det. Så er 

det omsonst, at vi selv begynder at bevæge os ind på det. Vi er trods alt så store, at vi kan lave partnerskabe med dem, 

der er rigtige dygtige, så vi kan få det til en ordentlig pris. 

Spørgsmål 6: Hvordan allokerer I jeres ressourcer ud i de forskellige forretningsområder? 

Det er kundespecifikt. Hvis man får en ny kunde, så har man behov nogle folk og ressourcer, så det giver ligesom sig 

selv. Hvis man får en ny kunde, så vil der være en virksomhedsoverdragelse. Hele branchen er bygget op på den 

måde, at hvis vi lige pludselig vinder Solrød kommune i morgen og vi har dem ikke i dag, så er der i dag måske 100 

medarbejdere nede i Solrød kommune, som gør rent for et andet firma. Det er ikke sådan, at de 100 mand bliver fyret 

alle sammen og komme hen i en anden kommune i det firma. De bliver typisk i Solrød kommune og så overtager vi 

dem. Så har vi nogle mellemledere, som der kan lede og fordele, der har vores system og rengøringsforme og sådan 

nogle ting, som vi kommer ind med og træner de her medarbejdere, så vi overtager dem typisk. Hvis det er første gang 

vi overtager dem fra kommunen, så vil der typisk ikke 100 medarbejdere, men så er der 200 medarbejdere. Så har vi 

også opgaven at nedbringe antallet. Det er også måde de gøre det på, fordi de ikke kan eller ikke vil selv.  Så de 

outsourcer og beder os om at gøre det. 

Spørgsmål 7: Hvordan allokereres fra koncernen ud til landene? 

Ressourcer er mange ting. Hvis man snakker investering, så måler vi vores økonomi ud fra de her tre ting, som du 

formentlig har hørt om. Der er margin, som er ekstremt vigtig. Hvor mange procent er der på bunden til os selv ud fra 

den omsætning vi har. Vi har ikke ret mange investeringer. De fleste vil sige Return on Net Investment. Vi har faktisk 

ikke rigtig nogen investeringer. Det er rent service, så vores væsentligste investering er vores debitorer. Så det er også 

vores anden målpunkt, det er vores cashflow. Og det tredje er væksten. Om der er organisk vækst og hvor meget 

forretningsområdet kan generere i mersalg år efter år. Det er de tre ting, som skal være opfyldt. Det vigtigste er 
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margin. Hvis der er god vækst og tilfredsstillende marginer, så er det noget vi satser på og så kan vi få lov at bruge 

flere penge. 

Spørgsmål 8: Hvilke faktorer har indvirkning på jeres beslutning, om hvorvidt en forretning skal sælges eller 

beholdes? 

Tidligere har det nok kun været de her tre ting (margin, cash flow og vækst), som jeg snakkede om før. Lige i 

øjeblikket kører vi et fokuseringsprojekt, som vi har kørt det sidste halve års tid. Passer det ind i vores strategi på 

langsigt? Der har ISS generelt mange områder, som har været velindtjenende men dybest set ikke passer ind i 

strategien, fordi de har været meget lokalkørt. Det har også været en styrke, fordi man har haft og har stadigvæk 

meget stærke og dygtige lokale ledelser, som har ageret lokalt og dermed fået en stærk position stort set i hele verden. 

Ude i Asien er vi kæmpestore målt på medarbejdere. Vi har et par hundredtusind mænd bare i Asien. 

Omsætningstallene er ikke så store endnu. Men i virkeligheden er vi lige så stor derude, som vi er herhjemme i den 

vestlige del af verdenen. Vi vækster til gengæld og bare inflationen gør, at der er vækst. Men vi har fået mange 

områder, og så har vi også fået nogen, som ikke passer ind i IFS-strategien. Det gælder også i Vesteuropa og andre 

steder. Det har meget været sådan lidt, at her er en forretningsmulighed og så har man gået efter den, hvis den har 

været inde for services. Dem har vi mange af i øjeblikket. Og hvis du følger med i pressen, så kan du se, at vi allerede 

har haft et par større frasalg allerede i år på globalt plan og også bare her i Danmark solgt et par stykker. Vi solgte 

scanning services til Posten for nyligt. Og vi har solgt vores skadedyrsbekæmpelse. 

Spørgsmål 9: Hvorfor valgte I at sælge dem? Var det da den rette pris kom ind? 

Fordi det passede ind i strategien. Det havde faktisk ikke noget med pris at gøre. Vi vil selvfølgelig have den rigtige 

pris, som er vurderet ud fra et multiple. Vi står foran en børsnotering, og der er en eller anden idé om, hvad 

forretningsområdet er værd ud fra det multiple. Vi får selvfølgelig ikke helt det samme, men det er en målstok inden 

man går ud og sælger, at man nogenlunde ligger der. 

Spørgsmål 10: Med Kloak- og Industriservice A/S vil det være formålet at sælge den da den ikke passer til strategien? 

Vi vil sælge den, også selvom det man kunne få den på en børsnotering for det koster penge at være komplekse. Hele 

agendaen er at take out complexity. Jo mere man kan gøre det jo mere kan man gøre de ting, man gør godt og billigt. 

Bare det at komme af med et område selvom det måske ikke er den helt rigtige, så er der nogen andre synergier i det 

for os bagefter, fordi vi så kan skære nogle omkostninger ud i øvrigt og så få en god business case ud af det. 

Spørgsmål 11: Har I nogensinde afviklet en forretning fuldstændig uden at sælge den? 

Det har vi sikkert. Kan ikke lige komme på det. I de fleste tilfælde er det altid bedre at sælge den for 1 kr. For der vil 

altid være nogle afviklingsomkostninger, så det er normalt det man gør. Der vil altid være en som kan samle 

kundekontrakterne op og få noget business ud af det. Mange af de specialområder vi har solgt, er noget vi er gået ind 

i, fordi de var lukrative. Når vi sælger nogle af de områder, er det nogen med bedre margin end det vi øvrigt laver. 

Men det er for at være tro mod strategien. Det er ikke det, vi vil. Det tager fokus væk, at vi sidder og bruger tid på 

noget, som ikke passer i vores IFS-strategi. 

Spørgsmål 12: Men når I så har høje marginer på de forretningsområder, så burde I kunne opnå en premium 

salgspris? 

Det gør vi så også på dem. 
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Spørgsmål 13: Hvor lang tid kan det tage at sælge disse forretningsområder? 

De fleste har været ret små og det har ikke været noget, hvor vi har været førende. Så der er altid nogle ledende 

virksomheder, som er interesseret i at overtage. Så det går rimeligt hurtigt. Helt ned til en måned er noget vi har solgt 

her i år. Det er jo små områder. Omvendt har den vi har annonceret for få år siden Skadeservice, den har ligger i et 

halvandet år. Altså, vi har vidst i et halvandet år, at den var på vej ud. 

Spørgsmål 14: En ting er, at I melder ud at I vil sælge et forretningsområde, men det ligger jo også klart i jeres 

overordnede strategi, at alle de virksomheder, der kunne være interesserede i de forretningsområder, kan se, at et 

bestemt forretningsområde ikke passer ind i ISS strategien. Lægger de så ikke bare et købstilbud? 

Det er som regel den anden vej. Det er os selv, der siger, nu vil vi ikke have den længere, og vi ved godt, hvem der 

kunne være interessante. De fleste sælger vi inden mellem 2-4 måneder fra nu vi tager en beslutning. Vi er rimelig 

rutineret i det, da vi har prøvet det rigtig mange gange i år. Jeg behøver ikke engang at være involveret i det, da der er 

en controller, der klarer det. 

Spørgsmål 15: Er der nogen forretningsområder, som ikke passer overens med strategien i dag men som kunne være 

interessant? 

Jeg ser ikke nogen oplagte. Vi er ligesom i de områder, som vi har besluttet os for at være. Det er ikke alle steder, 

hvor at vi er så store, som vi gerne vil være. Men jeg kan ikke lige pege på noget. Der kan godt komme nogle 

kundespecifikke ting, hvor man kan gå ind. Det har vi jo inden for food hygiene altså rengøring inden for food 

virksomheder, hvor vi er stærke i dag. Det er godt nok rengøring, men det har ikke noget at gøre med en moppe og en 

spand. Det er noget helt andet. Sådan nogle ting kan dukke op hen ad vejen for at få tilfredsstillet det her 

kundesegment. Der har man måske behov for et eller andet. Men jeg ser ikke noget oplagt. De ting jeg nævnte før, der 

er vi allerede. Vi har ekspertiserne in-house, så det er et spørgsmål mere om at udvikle vores kompetencer på det og 

bliver bedre og få det standardiseret mere og få det bredt mere ud og få noget mere IT over, så vi bare bliver markant 

bedre end konkurrenterne hele tiden.  

Spørgsmål 16: Hvordan bliver nye forretninger og services, der gøres ude i landeregionerne, vurderet af koncernen? 

Der skal altid laves en acquisition rapport inden. En pre-acquisition, hvor koncernledelsen godkender. Man skal 

selvfølgelig have sine argumenter i orden for, hvorfor det er, man køber den med vilkår osv. Det bliver altid godkendt. 

Det er en standardproces. Det gælder også, når man sælger, hvor der bliver nikket til prisen, om det er okay. Så må 

man jo sige, at ISS har været præget af heftige akkvisitioner igennem mange år, hvor der er købt rigtig mange 

virksomheder op hvert år. Flere hundrede. Det er vi ligesom over. Men da man lavede alle disse akkvisitioner, så 

købte man jo nogen gange nogen store komplekse virksomheder, hvor man også fik noget med, som man egentlig 

ikke gik efter, men som bare fulgte med. Det er det, som vi er i gang med at rydde op i. Nu er vi i gang med at 

konsolidere og finde ud af hvad der kan bruges, og hvad kan ikke bruges. Der er meget af det, som man skal se i lyset 

af, at det var noget vi fik med for at tage noget andet. Det kan godt være, at man på et tidspunkt troede måske at noget 

af det vil man give en chance og se om man kunne bruge og kunne videreudvikle det. Men i dag er vi ved at fokusere 

meget mere end vi gjorde for fem år siden. 

Spørgsmål 17: The ISS Way kom frem i 2008. Var der ikke noget lignende før det? 

Jo, der var også en strategi. Altså i virkeligheden er den grundlagt helt tilbage i 2000. Hele IFS fundamentet er fra den 

tid. 
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Bilag 7: Interview med Christoffer Rasmussen, Director Corporate Development & 

Strategy hos Coloplast 

Spørgsmål 1: Hvor mange forretningsområder har Coloplast egentligt? 

Hvis jeg skal give en hurtig introduktion til, hvordan vi er organiseret, så kan man sige, at vores kerneforretning er 

det, vi kalder for chronic care. Grund til at vi kalder det chronic care, det er fordi, at det har med kroniske sygdomme 

at gøre. Der er i virkeligheden to forretningsområder under chronic care. Det ene er stomi og det andet er kontinens. 

Og kontinens det er kateter til typisk, hvis du er 25 år gammel og kørt galt på motorcykel og du er rygmarvskadet, så 

bruger du kateter. Eller hvis du er en ældre patient, der har svært ved at lade vandet, så bruger du også kateter. Så det 

er de typer af kateter, du bruger til at lade vandet. Det er også urinposer, så hvis du lader vandet lidt for meget. Det er 

typisk til ældre patienter. Så den type er det vi kalder intimate healthcare, så produkter der bliver brugt af patienter 

med kroniske sygdomme. Stomi er stomiposerne til folk, der har fået endetarmen opereret ud gennem et hul i maven, 

fordi de måske har haft kræft i endetarmen, så får de en stomipose sat på. Der laver vi posen. Stomi og kontinens er 

det vi kalder chronic care og står for 80 % af vores forretning. Så har vi et område, der hedder urology care. Og jeg 

kan ikke helt huske, men det kan godt være, at det er slået sammen continens care i årsrapporten. Det er lidt 

forvirrende, men urology care er en lidt anderledes type af forretning. Urology care er produkter, man opererer ind i 

kroppen. Det er lidt mere komplekse produkter og det er en amerikansk forretning. Det er penisimplantater, så hvis 

man ikke kan få den op at stå, så er det et implantat til at bygge ind. Og det er det man kalder mesh til at holde 

kvinders underliv oppe. Man kan få det som kvinde, der hedder pelvic organ prolapse, så når man har født børn, så 

kan hele underlivet simpelthen komme ud, og så laver vi et mesh, der er med til at holde det oppe, som bliver 

indopereret i kroppen. Så både penisimplantater og mesh produkter er sådan lidt komplekse produkter. De er ret dyre. 

Det er nogen som en urolog, altså en højtspecialiserede læge indopererer i kroppen. Det er en amerikansk forretning, 

og den driver vi ud af USA. Så det er hvad vi kalder urology og det er 10 % af vores forretning. Og der er vores 

wound care business. Wound care er sårpleje. Det er produkter til liggesår, brandsår, hvis man har diabetes får man 

typisk grimme fodsår. Det er store plaster. Så det er ikke det du går ned og køber i supermarkedet, når du har skåret 

dig. Det laver vi også. Det der hedder compeed, men det har vi skilt ud i en division, der hedder consumer products. 

Det er fordi vi udvikler produkterne, men Johnson & Johnson, som er et medicinalselskab, de sælger dem for os. 

Grunden til de gør det, det er fordi at alt vores andet salg, det er sådan professionelle indkøbere hospitaler og sådan 

noget. Hvor compeed det er apoteker, så det er en helt anden salgskanal end det vi er vant til. Det man kalder over the 

counter. Det er en lille del af vores forretning. Så er der den sidste del, som hedder skin care, som også er en 

amerikansk forretning, og det er en mindre forretning. Det er produkter til at stærkt overvægtige folk til at beskytte 

dem mellem hudlagene. Det er cremer, hvis du for eksempel har en stomi, så har du noget hudirritation i forbindelse 

med, at du bruger produkterne. Det er cremer til at rense det med og den slags ting. Det er ikke håndcreme, ligesom du 

går ned og køber en nivea creme. Det er sådan lidt specielle cremer og lotion og den slags til patienter. Men det er 

også en amerikansk forretning. Så en ting er hvad du læser i årsrapporten, hvor det er slået sammen for konsolidering, 

men den lettest måde at tænke på det, som vi tænker på det, det er nok chronic care som er ostomi og kontinens og 

urology care og wound care. Så behøver vi nok ikke at tale om skin care og consumer products. Jeg tror faktisk for at 

være fair, så skal man tænke på de her som fire områder. Stomi, kontinens, urologi og wound care. Tror jeg er den 

rigtige måde at tænke på det. For selvom vi bundler stomi og kontinens i chronic care, så er det to lidt forskellige 

områder. Så jeg tror vi skal tænke på det som fire områder. 

Spørgsmål 2: Så plastrer er plastrer lige meget det er til forbrugere for know-how bag det, er det samme, men så er 

det mere efterfølgende i downstream aktiviteter, det er anderledes? 
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Rigtigt, det er derfor at det giver mening for os at udvikle det og sælge det, fordi det handler om at få noget til at 

klæbe godt til kroppen, så det er sådan set det samme. 

Spørgsmål 3: Og det er der hvor jeres kompetence er. Det er udviklingen af det. Det er ikke så meget det at få det 

solgt. I har vel også partnere ind over på andre forretningsområder? 

Det har du ret i. Vi sælger altid typisk til en wholesaler, en distributør som måske sælger ud til apoteker, hvor så 

patienten kommer ind og henter produktet. Vi sælger typisk til store distributører, som typisk har store selskaber, som 

distribuerer mange forskellige medicinalprodukter og medtech produkter ligesom vores. Kunne være alt fra diabetes 

medicin til bleer eller kørestole. Mange typer af ting disse distributører køber og sælger. Så de sælger dem for os. 

Fælles for dem er, at det er ting, der bliver solgt ind i hospitalsvæsenet, fordi der er også nogen gange, hvor man kan 

sige, at vi sælger produkter til hospitalerne. Der byder vi typisk på nogle udbud, hvor vi skal sælge til hospitalet og 

levere direkte til dem. Så der hvor Johnson & Johnson kommer ind i billedet i mit eksempel med compeed. Det er at 

de tager sig af alt salget, fordi det er produkter, der også bliver solgt i supermarkedet.  Men ellers så sælger vi til nogle 

partnere, som du siger, som er nogle store distributører, som så formidler produkterne videre. 

Spørgsmål 4: Når I kigger på forretningsområder, hvilke faktorer er afgørende for jer? 

Det sidste tilkøb vi har lavet, det var i 2006, hvor vi købte et selskab, der hedder Mentor, hvor vi fik denne her 

implantatforretning, som jeg snakkede om, altså penisimplantaterne i USA. Vi fik også et selskab i Frankrig, som i 

dag er en del af urology care, som producerer ting, man bruger til at fjerne nyresten med og sådan noget, altså også en 

del af urology care. Så det var den måde vi købte det ind på. Grunden til at vi købte det, var at vi kunne se en synergi 

på brugersiden. Så tit når du er læge, og du udfører de her operationer, så kan den type af patienter også bruge kateter 

bagefter. Så derfor er det de samme læger, der vælger det. Det er faktisk lidt, har vi nok fundet ud af, forskellige 

salgsprocesser, men det er bare for at sige, at når der bliver købt nye forretningsområder til, så er det fordi vi kunne se 

en synergi enten på salgsdelen eller på produktionsdelen. Wound care, grunden til at det giver mening for os, det er 

fordi det drejer sig om klæbeteknologi, og det er det samme det drejer sig om, når man laver en stomipose. Det drejer 

sig om, at det skal klæbe rigtig godt. Så grunden til at det gav mening i at gå ind i sårpleje, det var faktisk meget fordi, 

det var den samme teknologi, der lå til grund for det. Så måden jeg vil tænke på det er enten, hvis jeg skulle købe 

noget til i dag, enten skal det give mening på produktionssiden eller også skal det give mening på salgssiden, så hvis 

jeg har en sælger, der går ud med en mappe og viser nogle produkter, kan den sælger have noget mere med i tasken. 

Og de kunder, det de køber er noget der logisk passer sammen med. Det er sådan jeg vil tænke på det. På den måde 

jeg snakker om det, der kan du også godt høre, at det er kerneforretningen her, som er vores stomi og kontinens, som 

jeg vil se alle nye ting i relation til. Jeg vil nok have svært ved at se Coloplast vil gå ud og købe, lad os sige nu skal vi 

konkurrere med Novo Nordisk og producere insulin, fordi det ikke er vores kerneforretning. Så jeg vil se det meget i 

relation til det vi allerede har, og om det så giver mening at lægge mere ud over det. 

Spørgsmål 5: Hvordan tænker I på jeres forretningsområder? 

For os gælder det om at skabe værdi for aktionærerne, og vi oversætter værdi til economic profit, så hvad er værdien, 

når vi har taget højde for kapitalomkostninger. Det er en god proxy for vores cash flow kan man sige, men også en 

god proxy for hvordan aktiekursen har bevæget sig, når man kigger på det historisk. Så hvert år gør vi det at vi laver 

en analyse for at se, hvor meget økonomisk profit har vi skabt på forretningsområder og på regioner. Det giver os et 

fingerpeg om, i hvert fald historisk hvor værdien er skabt, og vi så lægger det sammen med, hvor meget vækst tror vi, 

der er i hver af de her, hvor meget skal vi så investere i det fremadrettet. Og det er den måde vi tænker på at putte 

pengene ned i forretningsområder, og kan se at der faktisk stadigvæk er rigtig meget at komme efter. Et eksempel er at 
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vi stadigvæk skaber rigtig meget værdi ud fra Europa. Vi er et meget europæisk fokuseret selskab stadigvæk, men vi 

prøver at være mere globale. Der kan være rigtige mange værdier at hente ude i Europa, så lad os investere noget mere 

i det. Så vores economic profit analyse er den der giver pejlemærket for, hvor værdien bliver skabt og også når vi 

kigger fremad. Hvad er det for nogle værktøjer, som vi lægger til grund for at vurdere det, så er det en business case 

for de enkelte forretningsområder, så hvis der er et positivt return, så er vi villige til at investere i det. Der er en ting, 

der er væsentlig at sige om Coloplast, når vi sådan egentlig tænker på vores investeringer. De fleste selskaber, jeg 

kender, de har budgetter og lægger budgetter for året, og så bruger man jo de penge og så afhængig af om business 

casen lige kommer ind for budgetperioden eller ej, så vil der være enten det ene eller andet udfald. Vi kører ikke med 

budgetter. Vi kører med det, der hedder rolling forecast. Det vil sige, at vi kører fem kvartaler frem, men vi allokerer 

pengene, hvis der er en god business case og ikke om det passer ind i en budget cycle. Det giver en lidt anderledes 

mentalitet i selskabet, at du ikke behøver at skynde dig og komme med din business case, mens der stadigvæk er 

budget til det, for det findes ikke. Hvis du har en business case, som har et positivt return, så investerer vi den. Det er 

en væsentlig faktor i den måde vi tænker på vores investeringer på. Så det er den ene ting, der er væsentlig ved den. 

Den anden ting er selvfølgelig, når vi kigger på vores finansielle situation. Vi skal selvfølgelig være lige så kritiske 

om vores investerings cases, som hvis vi var knappe med penge, men vi skal også tænke, at vi er et selskab uden gæld 

og med et meget stort positivt cash flow, så vi er heller ikke contraint på den måde. Så vi siger ja til gode business 

cases, når de kommer i vores forretningsområder og vi behøver ikke at falde ind for en budget cycle, fordi vi ikke har 

en budget cycle. Og når en business case har et positivt return, så siger vi også ja til den. Den måde vi kan styre det på 

på porteføljeniveau, er at vi kan se hvor værdien bliver skabt. 

Spørgsmål 6: I har også solgt nogle selskaber? 

Den sidste vi har solgt, det var breast care. Vi havde en division, der lavede brystimplantater, og den solgte vi i 2007, 

men jeg er ikke helt sikker. 

Spørgsmål 7: Hvad er det der er komplekst ved at håndtere de forskellige forretningsområder? 

Det er altid trade-off´en mellem diversificering og kompleksiteten ved at være diversificeret. Man kan sige, at hvis 

man sammenligner os med A.P. Møller, så er vi jo ikke komplekse for vi har jo ikke alt lige fra Dansk Supermarked 

til olie til skibsdrift. Men vi er jo mere komplekse end hvis vi bare havde stomi, men samtidig tror jeg også, at der er 

en værdi i at have en lidt diversificeret portefølje, fordi i nogen grad er vi eksponeret for de samme makro trends, og 

det kan jeg lige komme tilbage til. Men i nogen grad, så er det også forskellige områder. Så jeg tror, det er den rigtige 

kompleksitet vi har. Jeg vil synes det var for meget, hvis vi nu også lavede insulin. Det vil være forkert for selskabet 

og for komplekst i forhold til det vi fokuserer på. Vi har håndteret det på den måde, at vi har vores urology care og 

wound care har hver sin chef, som rapporterer til vores CEO. Så det er stand alone forretningsområder, så det tager 

noget af kompleksiteten af, at det er ligesom egne enheder. Vores chronic care som er 80 % af forretningen, den har så 

en masse funktioner, der rapporterer til CEO´en og CFO´en. Så de får lidt mere opmærksomhed, så det er bare en 

større organisation. En måde vi håndterer det på, er at vi organiserer os efter det, at vi har erkendt, at urology care er 

forskelligt fra wound care, som er forskelligt fra chronic care. Og derfor organiserer vi det i forskellige enheder. Det 

er en ting, der gør os i stand til at håndtere kompleksiteten. Det mest komplekse er at huske at forventning af afkast er 

forskellige. Så hvordan ser god performance ud i chronic care i forhold til urology care og wound care, og hvad er en 

vinder i hvert af de forretningsområder, det er forskelligt. Du har forskellige marginer. Det kræver forskellig 

risikovillighed i de forskellige forretningsområder, og de kernekompetencer der skal til i selskabet er måske forskelligt 

i hver af dem. Det er derfor det giver mening at have nogle forskellige folk til at stå i spidsen for dem. Men det er nok 

det mest komplekse ved det, når man ser det på porteføljeniveau. 
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Spørgsmål 8: Hvis du lige kort skulle formulere det. Hvad er Coloplasts kerneområde og hvordan det hænger sammen 

med de forskellige forretningsområder? 

Jeg vil mene, at vores kerneområder er stomi og kontinens. Det er kerneforretningen, og det kommer til at være. Det 

er det selskabet er bygget op omkring. Så det vi laver, skal give mening i forhold til det. Vi har urology care og wound 

care, fordi vi mener, at de hører til forretningen. Vi har en intention om at udvikle på dem, så vi investerer i alle 

forretningsområderne og udvikler på dem. Det er bare forskellige prioriteter, der er i hvert forretningsområde. Men i 

det øjeblik, hvor vi ikke har lyst til at investere i et område, så skal vi også skille os af med det. Så det vi har nu er den 

rigtige portefølje. 

Spørgsmål 9: Hvor er det, at I som koncern bringer merværdi end andre koncerner, som ligeså godt kunne eje disse 

forretningsområder? 

Det var et rigtig godt spørgsmål og det er den helt rigtige måde at tænke på som ejer. For stomi og kontinens, der 

giver svaret næsten sig selv, fordi vi er markedsledere, så vi har bevist, at vi er nr. 1 globalt. Vi tjener flest penge på 

det vi laver i forhold til vores konkurrenter. Der giver svaret næsten sig selv, og det er at vi har opbygget over 50 år 

kompetencen i at drive de her forretninger, fordi vi har de bedste kompetencer inden for innovation og produktion og 

forstå slutbrugeren. Det er det, der adskille Coloplast fra andre virksomheder, hvis man skulle pege på en ting. Vi har 

investeret rigtig meget i at forstå brugeren. Når jeg er i stomibruger, og jeg sidder derhjemme og jeg lige har fået 

stomi. Hvad er det så for nogle ting, der fylder noget for mig, og så designe produkter til det. Det der fylder noget for 

en bruger for stomi. Hvad hvis jeg pludselig er ude i et socialt sammenhæng og jeg skal på toilettet, hvad gør jeg så? 

Kan jeg stadigvæk dyrke sex? Kan jeg stadigvæk dyrke sport? Alle de der hverdagsting, som man ikke tænker over. 

Vi har investeret meget i at snakke med brugeren, og forstå hvad er det, der bekymrer dig, og så oversætte det til hvad 

produktet skal kunne. Det vil bare ikke have, at din stomipose lækker, fordi hvis den gør det, så har du ikke lyst til at 

gå ud blandt andre mennesker, så bliver du isoleret socialt, og så kan du have en hel masse afledte effekter af det. Man 

skal derfor investere i at lave innovation og produktion af produkter, der fungerer og ikke lækker. Det kommer fra en 

dyb forståelse af slutbrugerens behov. Det tror jeg, at det adskiller os for andre. Og fordi vi har denne dybe viden om, 

hvad vores brugere lægger vægt på, gør os til bedre ejer af vores kroniske forretning. Med sårpleje der mener jeg, at vi 

er en god ejer, fordi vi har et globalt footprint i vores kroniske forretning, som efterhånden er ved at være godt 

eksponeret uden for Europa. Det gør, at vi også har en adgang til at bringe vores sårpleje portefølje ud de steder. Og 

vores implantatforretning der kan man godt argumentere for, at vi er en bedre ejer end en koncern, der er helt 

fokuseret på urologi. Der kan jeg ikke komme med en lige så overbevisende forklaring. Der kan jeg bare sige, at vi 

leverer gode resultater i den, og så længe vi gør det, så vil jeg mene, at vi er en god ejer. Men jeg kender nok 

personligt bare heller ikke forretningsområdet godt nok til at sige, at det lige præcis det vi gør, som er anderledes end 

konkurrenterne gør. 

Spørgsmål 10: Vi ved, at 80 % af omsætningen kommer fra stomi og kontinens. Allokerer I jeres ressourcer efter 

omsætningen? 

Jeg tror, at en stor del af svaret skal findes i to af de ting, jeg var lidt inde på lige før. Den ene er, at vi går ret meget op 

i, hvor værdien bliver skabt. Hvad er economic profit for vores enkelte områder. Når vi kombinerer det med, hvad tror 

vi er potentialet i dem, så hvor meget vækst er der i de enkelte områder. Det giver os pejlemærket for, hvor meget skal 

vi investere i dem. Så det er ikke sådan, at chronic care fokusset kommer først. Vi ser på investerings cases for alle 

forretningsområder, og hvis vi har en pose penge, så lægger vi dem ned der, hvor vi får det største bang for the buck. 

Man kan sige, at denne her economic profit analyse giver sådan et skud på forretningsområdeniveau, hvor meget 

værdi der bliver skabt, og hvor meget tror vi, at der kan blive skabt. Det giver os en pejling for, hvor meget skal vi 
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poste i det. De enkelte business cases, hvis der er et positivt return, så skal man også investere i det, og det er uanset, 

om det kommer fra det ene eller det andet område. Det er nok på den finansielle del. I forhold til allokering af talenter 

og managers osv. Det er en anden udfordring, når man er markedsleder i forhold til man ikke er markedsleder. Hvis 

du gerne vil arbejde med stomi eller kontinens, så er Coloplast nr. 1 valg. Hvis du vil arbejde med sodavand og 

marketing, vil du hellere arbejde for Coca-Cola end for Harboe. Det er bare et federe brand. Hvor man kan sige, at vi 

er globalt nr. 1 på stomi, og vi er nr. 4 på sårpleje. Så det kan jo godt være, at hvis jeg er sårplejesælger, at vil jeg 

vælge et andet selskab at arbejde for i forhold til Coloplast. Det kan man jo ikke afvise. Jeg tror bare, at udfordringen 

er lidt forskellig i vores områder. Igen tilbage til at det giver mening fordi det er forskellige folk, der driver det, fordi 

de har nogle forskellige udfordringer at tackle. Der foregår selvfølgelig exchanges af folk på tværs af 

forretningsområderne, men nok i mindre grad. Det er nok typisk sådan, at man trods alt bygger sig en karriere op 

inden for et af dem, fordi de er relativt forskellige. Over tid så opbygger man jo nok en ekspertise, vil jeg sige. Når jeg 

siger, at vi har forskellige divisioner, så wound care, urologi og chronic care, så er det kun næsten sandt. For vi har 

nogle funktioner, der går på tværs altså nogle service funktioner. Finans, operations, dem der producerer produkterne, 

IT, min funktion og HR kommunikation. Det er funktioner, der går på tværs af det hele, og de funktioner skal kunne 

supporter både de små forretningsområder og de store forretningsområder. Det man skal huske i driften af sådan en 

virksomhed, det er nemlig, at man ikke bare bliver prioriteret, fordi man er den største. Stomi er lidt mere spændende, 

fordi det er stort end wound care. Men vi har bevidst designet det sådan, at supportfunktionerne går på tværs og er 

ligesom ansvarlige for at være serviceorgan til alle forretningsområderne. Jeg tror, at automatisk på den måde, der 

sikrer man, at de får den know-how, som de har brug for. For ellers sker der hurtigt det, at hvis du skal lave din egen 

produktion og din egen HR osv. i de små forretningsområder, så får du nogle små sub-scale funktioner, der ikke 

fungerer ordentligt. Så det er i hvert fald en måde at få skala i at kunne give en ordentlig support, og derfor tror jeg 

også, at det kan være bedre for wound care at være en del af Coloplast end at være helt sig selv for du får nogle andre 

kompetencer, fordi du er en del af et selskab på 11 milliarder, end bare dig selv som er en 1 milliard. Jeg tror det er en 

af grunden til, at det giver mening at være en koncern med flere forretningsområder, fordi du får skala på de her 

generiske ting; finans, HR og min funktion. Det er generiske funktioner, som kan hjælpe dem alle sammen. 

Spørgsmål 11: Hvad skulle lægge til grund for at sælge et forretningsområde? 

Det skulle være, hvis vi kommer til den modsatte konklusion til om vi er den rigtige ejer. Hvis vi underperformer i 

wound care, og vi ikke har en plan for, hvordan vi kan komme til at overperforme, så er vi ikke den rigtige ejer 

længere. Hvis den ikke genererer et return, som er tilfredsstillende for os. Så vil det give os overvejelser om at sælge. 

Det kunne både være drevet af, at vi ikke selv drev det godt nok eller at markedsforholdende ændrede sig drastisk. 

Lad os sige, at i morgen så er der ikke nogen offentlig tilskud til sårpleje produkter i Europa overhovedet, så kunne vi 

vinke farvel til en meget stor del af vores salg lige pludselig. Så kan det godt være meget lidt attraktivt i at være i 

sårpleje. Det betyder nok også, at vi kunne få en rigtig dårlig pris for forretningen, fordi det vil være ligeså uattraktivt 

for andre. Men det kan godt være, at vi ikke selv havde lyst til at påtage den risiko. Hvis der var noget, der ændrede 

sig helt markant i det miljø, hvor vi gør forretning i eller at vi selv performer dårligt. Det vil give anledning til at skille 

sig af med det. Eller hvis vi valgte at skifte strategisk retning, men den skal være bundet i det finansielle her og nu, og 

det finansielle potentielle. Det er ligesom det, som måtte ligge til grund for at man ville skifte strategisk retning. 

Spørgsmål 12: Hvad skulle der til for, at I ville sælge et mindre forretningsområde for eksempel hudpleje? 

Hvis der kommer nogen med en meget stor check uanset hvad det er, så har man pligt til at kigge på det og holde 

størrelsen på den check op imod, hvad man selv tjener på det. Men der skulle en enorm stor check til før, at det vil 

være relevant med nogen af de områder vi, da vi mener, at de passer ret godt ind. Jeg vil nærmere sige, at det skulle 

være drevet af, at vi simpelthen kan se, at vi underperformer i et givent område og vi ikke har nogen plan for at vende 
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det rundt. Hvis vi ikke kan forklare det til aktiemarkedet, så bliver vi også straffet på vores kurs. Så det er en rimelig 

god selvregulerende mekanisme. Men det er jo klart, kommer der nogen og byder på det, så har man en pligt til at 

kigge på det. Men det er nok lidt mere et teoretisk eksempel end som så. Hvad vil de købe det for og hvor meget 

regner vi med at få for det. Der er også en kompleksitet i at tage det ud, og du mister lige pludselig noget skalaeffekt i 

at du har mindre volume til dine overheadomkostninger både hvad angår back-office osv. Det kan selvfølgelig skæres 

til, men jeg tror bare, at der er en omkostning ved at blive et mindre selskab også. Vi er jo ikke et kæmpe selskab, så 

hvis man bliver meget mindre, kan det jo være, at der vil være en omkostning der. Så vi vil være nødt til at lave casen 

for det, men der er ikke noget, der tilsiger, at vi ikke skulle være de rigtige ejere af nogen af vores områder. 

Spørgsmål 13: Er der så nogen forretningsområder, som måske ligger lidt uden for jeres kerneområde, men som I 

godt kunne tænke jer at inddrage mere strategisk? 

Egentlig så synes jeg, at vi har et par interessante, men mindre muligheder som jeg mener, at vi kan gøre mere af. Den 

ene for mig er skin care, som vi har talt om, er en amerikansk baseret forretning. Den linker rigtig fint op til de ting, vi 

laver i dag. Der kan sagtens være en mulighed for at have den som en lidt større forretning på sigt. Den anden er inden 

for stomiforretningen, men vi fandt jo på for nogle år siden også at lave tilbehør til de her stomibrugere. En del af det 

her tilbehør er faktisk skin care produkter, men som bliver solgt kun til stomibrugere. Når man har en stomi, så kan 

der være noget hudirritation, så du har brug for noget creme. Der kan være en tape du kan lægge på, så den sidder lidt 

bedre fast. Der kan være flere forskellige typer af tilbehør, som er gode. Det er rigtig interessant for os, for det kan du 

jo så sælge til dine eksisterende patienter, og de får det jo bedre, så det er win-win. Det synes jeg er rigtig interessant, 

og er noget, som jeg tror, at vi kommer til at gøre mere af. Lige sådan hvis man kunne tænke sig et område, at det her 

vil være noget, som de brugere jeg allerede har, de bruger og er noget jeg kan producere. Enten hvis det er lavet af 

plastik eller de har brug for en klæber, jamen så kunne det være interessant nok. Men det her med vores accessories i 

stomi, det er et interessant forretningsområde, som jeg tror, at det kan blive rigtig stort. Man kan altid diskutere, om 

skal man også tænke i serviceydelser. Det vil jo være det logisk at tænke over som virksomhed. Der har vi faktisk 

investeret en del. Vi har et program, der hedder care, så når du er stomi patient, og du bliver udskrevet fra hospitalet 

og kommer hjem, så har du brug for noget hjælp til at finde ud af, hvordan du skal gøre med dine poser. I nogle lande 

går du ind på hospitalet og få hjælp, men i nogle lande bliver du tilset af en sygeplejeske derhjemme. Men dem der 

kan hjælpe dig rigtig godt, er dem, der har produceret posen, altså os. Vi har hotlines, hvor der er sygeplejesker, der 

sidder ved telefonen og snakker med patienterne. De ringer ind og få råd og vejledning gratis. Det er en service, vi har 

investeret i for at sikre os, at patienten får den bedste behandling, når de er derhjemme. Det er også en mulighed for at 

hjælpe patienter, som er så uheldige at være på et konkurrerende produkt til at måske at få adgang til at få et Coloplast 

produkt. Det er en servicearm, vi har bygget op for både at fastholde, men også for at konvertere andre brugere til 

vores produkter. 

Spørgsmål 14: Men har I ikke nogen serviceydelser, som I sælger separat? 

Nej, det har vi ikke. Det eneste eksempel jeg kan give, og det er heller ikke noget godt eksempel. Men i Tyskland, 

Japan og England som de eneste tre lande, der har vi det, vi kalder home care, så du faktisk har sygeplejesker, der 

kommer hjem til patienten og tilser dem sammen med, at de så har nogle produkter med. Det bliver selvfølgelig betalt 

af det offentlig, men det er fordi, at sundhedsvæsenet er sat sådan op, at du giver et tilskud til en service samt et 

produkt. Det er lidt indimellem i forhold til dit spørgsmål. Vi gør det, fordi der er et tilskud, der kombinerer de to ting. 

Hvis vi skulle betale for det separat, så vil vi nok ikke gøre det, fordi det er der nogle andre, der er bedre til at drive. 

Vi driver heller ikke hjemmepleje i Danmark, der sælger vi jo bare produkterne. Men på grund af at det offentlige 

betaler på den måde, de nu gør. Det er nok det tætteste, man kommer. 
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Bilag 8: Interview med Søren Andersson, Investor Relations-chef hos William 

Demant Holding 

Spørgsmål 1: Hvad er det for nogle kriterier I har for jeres forretningsområder? 

Inden for William Demant Holding, der er det jo alt sammen noget med audiologi at gøre på forskellige måder. Der er 

ingen tvivl om, at kerneforretningen er høreapparater. Det vil sige udvikling, produktion, distribution og salg af 

høreapparater. Det er den klart største af vores forretningsaktiviteter, som vi har tre af. Når vi ekspanderer, er det 

udelukkende inden for dette felt. Akkvisitionen i april var en cochlear-implantat producent. Cochlear-implantater er 

noget lidt andet end høreapparater. Kort fortalt er det, at hvis du har nogle, som har en delvis eller fuldødelagt 

cochlear eller øresnegl, så kan du via stimulering elektronisk give patienten eller den hørehæmmede give hørelsen 

tilbage. Så der er vi på vej ind i et nyt område, der kaldes høreimplantater. Der er visse overlap med det almindelige 

signal behandling eller trådløse kommunikation eller forståelsen af det hele audiologiske. Forudsætningen for at vi 

vælger noget er, at det skal være noget, der har med audiologi at gøre, som vi er dygtige til. Vi har 100 års erfaring 

med. Det betyder, at der skal være en eller anden form for synergi, som vi kan arbejde videre på. Men i forbindelse 

med implantater har vi ikke særlig meget synergi på distributionssiden. Noget har vi, da vi er globalt repræsenteret, så 

det er klart, at når vi åbner op i et nyt land med implantater, så har vi allerede en base at vokse ud fra. Så skal vi bare 

sætte en sælger og et skrivebord, og så er de allerede koblet på IT og Finans osv. Så selvfølgelig hjælper vores 

infrastrukturen os. Men selve kunden er så en helt anden end når man sælger høreapparater. Når det er høreapparater, 

så er det typisk en dispenser eller en audiolog, du sælger til. Her er det hospitaler og kirugen er en vigtig 

beslutningstager. Det skal indopereres. Det er noget mere komplekst, og det er også regulereret på et helt andet 

niveau. Det er det, man i USA kalder et klasse 3 apparat. I 2009 kom vi også inden for andre implantater, som hedder 

benforankrede øreimplantater. Det er klasse 2 device. Årsagen til at vi er på vej ind i det her, er fordi at vi mener, at vi 

har noget at byde på. Vi mener, at der er god synergi til de udgifter, vi allerede afholder til teknologi og så ikke mindst 

er det et højvækst område. Der er en vækst i de forskellige implantatområder på plus 10 % om året i mange år frem, 

da det er et underpenetreret marked. Kriterierne er selvfølgelig, at det skal være relaterede områder inden for 

audiologi, og der skal være nogle synergier. Og så skal der være noget vækstpotentiale. 

Spørgsmål 2: Er det hvad enten om det er instrumenter eller om det er høreapparater? 

Vores instrumenter er lidt samme kunder, som dem vi sælger høreapparater til, fordi at audiologen skal bruge udstyret 

blandt andet. Det skal så siges, at inden for vores instrumenter har vi mange forskellige typer, men lad os bare sige 

måleudstyr til at finde ud af slutbrugerens hørelse, hvor de kan have nogle områder af hørespektret, hvor de ikke kan 

høre ordentligt. Der er god synergi. Du kan faktisk argumentere for, at vores instrumentforretning er et CRM system. 

Udover at det er en god forretning isoleret set, så er det også et CRM system, fordi hvis der åbner en ny høreklinik, så 

vil de typisk starte med at købe udstyr, og da vi er markedsleder inden for udstyr, vil vi jo have en god viden om, at de 

også skal købe nogle høreapparater på et tidspunkt. Så på den måde giver det god mening. Helt fundamentalt set har 

vi også en holdning om, at vi ikke sådan er et venture. Vi investerer rigtig meget i forskning og udvikling. Det er 

vigtigt for os, da vi er meget produktdrevet. Men hvis vi går ind i et nyt forretningsområde, så er det også vigtigt for 

os, at vi inden for en overkommelig tid bliver profitable, og der genereres positivt cash flows. Det er noget, der 

gennemsyrer vores måde at tænke på. 

Spørgsmål 3: Jeg kan se, at I har tre forskellige forretningsområder, men I har mange forskellige forretningsenheder. 

Kan du forklare, hvad forskellen er på dem? 
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Vi kalder dem forretningsaktiviteter de tre overordnede. Under dem har vi forskellige forretningsområder og brands. 

Der er under høreapparater tre forskellige brands, men du har inden under høreapparatsdelen også implantatdelen, 

som vi samlet set kalder Oticon Medical. Så samlet set når vi op på en del forskellige brands. Så har vi Oticon, 

Bernafon og Sonic. Det er tre høreapparatbrands. Så har vi den ny tilkøbte implantatvirksomhed, som hedder 

Neurelec, den franske. Så har vi vores andre implantater, som vi kalder benforankrede høreimplantater, som bliver 

branded som Oticon Medical. I princippet har vi fem forskellige brands. Derudover inden for vores høreapparat 

brands opererer vi med forskellige OEM versioner, hvis der er nogen, der har lyst til at købe et private label. Men det 

er noget vi gør i mindre grad. 

Spørgsmål 4: Hvorfor har I så inden for høreapparatsmarkedet tre forskellige brands? 

Der er forskel på, hvordan vi differentier os. Både i forhold til hvor langt fremme vi er på innovation, og hvor meget 

support og træning osv., der hører med til audiologen. Også i forhold til hvordan de bliver prissat. Vi opererer med en 

multi-brand strategi for at kunne nå ud til alle typer af kunder. Om det er et NHS offentligt system, som skal have 

billige apparater. Eller om det er en lille dispenser, som er meget interesseret i audiologi, men egentlig ikke har 

kompetencerne eller kapacitet til at træne de ansatte osv., giver det mere mening at have vores Oticon forretning. Så 

har vi også vores retail, og med egen retail kan der være noget collateral damage. Hvis vi sælger vores Oticon 

produkter igennem vores egne retailers, så kan man argumenter for, at vi i princippet konkurrerer lidt med vores egne 

kunder. Vi prøver så ved at have tre brands og ved at prøve at gøre det så meget under radaren som muligt, så kan vi 

gøre det de fleste gange uden at det kannibalisere. Der er forskelige årsager til, at vi har tre brands. 

Spørgsmål 5: Gør I noget på koncernniveau for at sikre jer, at forretningsenhederne opererer inden for forskellige 

markeder? 

Vi prøver selvfølgelig at have en central koordinering. Men vi har ikke en sælger, som sælger Bernafon og så også 

Oticon. Men der er så omvendt heller ikke nogen grund, til at de direkte konkurrere hinanden alt for meget ned ude i 

marken, så selvfølgelig prøver vi at have en eller anden form for koordinering. Det kan så også være, at hvis man har 

en stor kæde i USA, så man typisk er kendt for at sælge billigt. Det kan være Costco, så er det lidt svært at sælge 

vores nr. 1 brand Oticon ind til dem, fordi at vores anden gode kunde ovre på den side af gaden. Så vil kunden have to 

sammenlignelige apparater, og hvis den ene altid være prisførende som værende en del af deres strategi, så derfor vil 

det være, hvor vi sælger Bernafon til den store kæde. Det er også forskelligt fra marked til marked. Det er en af de 

komplicerede ting ved at drive høreapparatsforretning, at alle markeder er forskellige i forhold til reimbursement, i 

forhold til regulering og i forhold til reglerne og hvem du sælger til. Er det via det offentlige eller er det direkte til 

forhandlerne. Hvilken rolle har øre-næse-hals lægen og hvilken rolle har den praktiserende læge. Når man har en 

stærk position, kan det nogle gange være ok, da det gør entry barrierers tilsvarende højere. Det er også en af årsagerne 

til, at vi har været i de samme seks producenter siden år 2000. Det er ikke bare noget med marketing, det er også 

produktet, som er anderledes. 

Spørgsmål 6: Hvorhenne har I så synergierne? 

Når vi køber sådan noget basis, såsom forstærkere og højtalere, der er synergi. Men der er i virkeligheden synergier 

hele vejen igennem kæden. Du har både på indkøb og der er visse elementer af høreapparatsplatforme, som vi 

forsøger at dele på tværs, men det er kun en del af det og så differentier vi produkterne på en lang række områder også 

i større grad. Alligevel er der også nogle fordele der med noget knowledge sharing mellem brandsene på R&D niveau. 

Så har du på produktion også nogle stordriftsfordele, hvilket giver sig selv. Igen på distributionen, kan du også godt 

have noget, selvom du kører det meget separat ude i landene, da du gerne vil have nogle vandtætte skodder imellem 
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brands, så er der også noget at hente der. Vi kan godt finde på at bruge det samme lager eller måske have en bygning, 

hvor at hvis du går ind den ene vej, så havner du ind i Bernafon. Og man kan sige, at på hele opsamlingen på 

økonomidelen, på rapportingen og på IT funktioner, der er ting, man kan gøre der. Det er også hele ideen med at 

vokse sig større og få flere brands, så opnå den skalafordel, og den er ret udtalt, og det er derfor, at vi forventer, at de 

store producenter vil klare sig bedre i fremtiden på bekostningen af de store. Så kan det godt være at en lille også klare 

sig godt, men i det store hele er det det vi forventer. Så er man typisk langt mere lønsom, og du kan investere 

yderligere i R&D. Du kan også investere yderligere i distribution, som igen svækker de andre. Så er du inde i en 

positiv spiral, hvor at der er nogle af de mindre, som måske er inde i en negativ en, hvis de nu ikke generere lige så 

meget cash, kan de ikke investere lige så meget i R&D. De har også en størrelsesulempe, som betyder, at man måske 

bliver nødt til at fravælge nogle ting i produktporteføljen. Det kan være, at man undlader at lave en dedikeret 

produktfamilie til børn, eller dem der er svært hørehæmmede. Så længe du så har en ikke-komplet produktportefølje, 

så er det altid svært ude hos en forhandler at nå op på et rigtig højt salgs. Uanset når du sælger 10 % af alle 

instrumenterne i en butik eller om du sælger 50 %, så skal din salgsperson derud x antal gange om året med de samme 

omkostninger til bil. Der skal installeres software, så de kan lave denne høreapparatstilpasning. Så der er meget store 

skalafordele på den måde. 

Spørgsmål 7: Er der andre ting I vurderer, når I vælger om et forretningsområde er vigtigt for jer? 

Eksempelvis Sennheiser Communication har jo givet mening rent strategisk. Vi føler, at vi har bragt noget til bordet, 

og det har de også gjort. Eksempelvis har vi bidraget med vores viden på den audiologiske side, som er typisk 5-7 år 

længere fremme på høreapparater end den er på headset. De kommer så på den anden side med et brand, som i 

slutbrugerens bevidsthed er stærkere. Sennheiser er, for dig at se, et stærkere brand end Oticon. Oticon er ikke det 

mest sexede brand, synes vi jo selv. Slutbrugergruppen er jo i gennemsnit 72 år, og du tænker på Sennheiser som 

noget andet. Det er inden for det audiologiske område, altså noget med lyd at gøre, og det er hvor vi kan tage 

eksisterende kompetencer og videreudvikle dem til en billigere pris end nogle der ikke havde den store klump af 

kompetencer og viden. Det er lille, men det er meget interessant. Der er hele den potentielle vækst, som vi kan se i de 

her år her på det, som vi kalder unified communication, hvor du via en computer integrerer flere forskellige løsninger 

i et call center osv., som er et betydeligt vækstområde, så vi forventer at gøre det rigtig godt der. Vi så jo Plantronics, 

som er en af de store konkurrenter, leverede høj vækst inden for det her plus 50 % her i forgårs. 

Spørgsmål 8: Hvad er det mest komplekse ved at håndtere de forskellige forretninger? 

Hvis du tager de store tre forretningsaktiviteter, så er kompleksiteten at få det maksimale ud af det. Vi kan jo sagtens 

køre en selvstændig høreapparatsforretning og en selvstændig instrumentforretning og gøre det udmærket i begge to 

hver for sig. Hvis vi skal gøre det så godt som vi bør, og nu vi er under samme paraply, så skal vi jo i højere grad 

sørge for at de arbejder sammen og have en tilpas vidensdeling mellem instrumentdelen og høreapparatsdelen, så man 

altså ikke misser, hvis nu man i Venezuela pludselige gerne vil tilbyde gratis høreapparater til befolkningen og starte 

med at bestille en masse måleudstyr og så leverer vi til dem. Så må det jo ikke stoppe der, så er det jo meningen, at 

der skal være et passende link til høreapparatsforretningen. Det er en mere reaktiv måde at gøre det på. Der er også en 

mere proaktiv, hvor at ved allerede første henvendelse til en reagering et eller andet sted, så har man allerede tænkt 

høreapparatsdelen ind. Det er den ene ting. Den anden ting, der kan gøre det svært, at vi har plus 100 selskaber 

omkring i verdenen. Det er jo at få dem integreret og høstet de stordriftsfordele, der potentielt ligger. Det vil sige, at 

lad være med at have for mange kontorer. Sørg for at de arbejder på samme IT platform. At de rapporterer på samme 

måde. At du ikke har et dobbeltarbejde, hvis du har to forskellige instrument brands og to høreapparat brands inden 

for den samme stat, og du ligesom prøver at opnå nogle af de fordele. Det er svært, specielt fordi vi har købt en masse 

virksomheder over de senere år. Førsteprioritet er at holde liv i salget, og det er jo også en af årsagerne til, at vi har 
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alle de her brands. Vi har set masser af eksempler på tidligere, at der er nogen, der opkøber en butik, og så ser de kun, 

at de kan få nået stordrift og så er ideen at slå brandet ihjel. Så sker det ofte det, at man øger salget en lille smule på sit 

eksisterende, men du i virkeligheden mister en masse, så fordelen er så at køre en multi-brand strategi. Det er inden 

for forretningsaktiviteterne svært at have med at gøre. På den ene side, skal du genbruge så meget som muligt og 

sørge for at få noget stordrift i det, men samtidig skal du ude hos kunderne lave noget helt differentieret. 

Spørgsmål 9: I har nogle gode stærke brands. Hvilke er high-end og hvilke er low-cost mærkerne? 

Oticon er det ultimative high-end brand, vi har. Så har vi Sonic og Bernafon, som er nogenlunde på samme niveau. 

Måske Bernafon en lille smule over. Men det afhænger marked for marked. For eksempelvis i USA, der har Bernafon 

aldrig rigtig slået igennem. Det er der flere årsager til. Det kan blandt andet have noget at gøre med, at de leverer inde 

i Costco, og som jeg har fortalt før, så kan det betyde, at man måske har sværere ved at slå igennem andre steder. 

Hvorimod at Sonic er et amerikansk brand og står for kvalitet. Hvorimod i Europa der værdsætter man det stærke 

brand for Schweiz og hvor Sonic er et lille inferiørt brand. Så det er marked for marked, men overordnet set er Oticon 

premium brandet, og de to andre er mere value-added brands. 

Spørgsmål 10: Hvordan overvejer I potentielle opkøbsmuligheder? 

Det skal lige siges, at udfordringen inden for industrien er, at der ikke er så mange opkøbsemner. I virkeligheden er 

der brug for, at man måske går fra seks spiller til færre spiller. Men det er ikke sådan, at vi har så mange 

opkøbsmuligheder. Nu købte vi Sonic, altså det firma der hedder Otix, som vi købte i slutningen af 2010. Det er basalt 

set den eneste høreapparatproducent, vi har købt de sidste 18 år og siden vi købte Bernafon. Det, vi har ligesom 

opkøbt de senere år har primært været inden for distribution, altså det vil sige retail butikker. Så har vi købt en del 

diagnostiske produkter, som du kan se inden for de seneste år. Vi har også købt distribution inden for instrument 

forretningen. Så har vi i april købt os ind i en implantatforretning. Men hverken inden for implantater eller på 

instrumentsiden eller høreapparatsiden, så er der ikke så mange targets derude i virkeligheden. 

Spørgsmål 11: Hvad mener du med opkøb af distribution og butikker? 

Eksempelvis i vores engrosforretning, der sælger vi til klinikkerne derude. Altså en audiolog, der har en butik derude. 

Typiske sådan en, de sælger 3-4 forskellige konkurrerende høreapparat brand. På et eller andet tidspunkt, har ejeren 

måske tænkt på at gå på pension, og så vil han gerne sælge sin butik. Så vil han typisk gå tilbage til sin leverandør og 

spørge om det ikke er noget for jer, der kunne være interessant. Vi vil allerhelst bare drive kerneforretningen – 

engrossalg og høreapparater. Men de senere år er det blevet åbenlyst til, at det er vigtigt at have adgang til 

distribution. Så vi ejer noget af distributionen. Årsagen til at du ikke kan finde det i årsrapporten er, at det er et 

ømtåleligt emne, og det er heller ikke noget vi generelt gør i alle markeder. Vi gør det i enkelte markeder, hvor vi ser, 

at det giver god mening, og hvor konkurrenterne også typisk gør det. Den collateral damage du kan have i forhold til 

dine almindelige kunder er lidt begrænset, hvis nu alle seks høreapparatproducenter har en eller anden form for retail i 

et marked, så må du sige, at dine kunder skal købe produkterne et eller andet sted fra. Hvis du lige pludselig skal ind i 

Tyskland, hvor der ikke rigtig er nogen af producenterne, der har retail, og du køber 100 butikker, så kan det godt 

være, at du risikerer at miste en masse af dit engrossalg. Hvis vi som producent køber en retail butik, og vi havde 40 

% af salget inden, så ovre tid når vi selv bliver ejer, så er det jo klart, at vi vil prøve at sælge en større procentdel af 

vores egne produkter. Vi er blevet nogenlunde til at drive retail, selvom det er anderledes i forhold til wholesale. 

Retail er en lavere marginforretning end wholesale. Men da du har retail forretningen, så supporterer den din 

højmargin forretning. Når du laver den øvelse at gå fra at have 40 % af salget til at have 80 % af salget, så er der jo 

nogle andre, der mister det salg. Så du svækker jo også konkurrenterne. Det er en opportunistisk defensiv strategi. Der 
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er nogle muligheder i det, men vi gør det også som et rent defensivt træk. For hvis vi ikke gør det, så gør vores 

konkurrenterne det, og så bliver vi selv smidt på gaden. 

Spørgsmål 12: Hvordan passer Personal Communication forretningsaktivitet ind med kerneområdet? 

Jeg fik fortalt om den ene del af det, som er Sennheiser Communication delen. Den anden del af det, er to forskellige 

forretningsområder. Den ene er hjælpemidler til hørehæmmede, som er en dørklokke, der lyser i stedet for at ringe. 

Det kan være en teleslynge til en kirke. Så det hænger utrolig godt sammen med høreapparatsdelen. Så har vi det 

sidste område, som er sådan noget forstærkning og forskellige amplification systemer. Det vil sige højtalersystemer, 

som primært bliver solgt i USA og meget ofte til skoler for normalthørende, fordi man har fundet ud af, at det øger 

indlæringen, hvis du har en tilpas høj lyd i hele lokalet osv. Så alt sammen er noget med lyd at gøre. Du kan diskutere 

om, hvor meget synergi, der i virkelighed er på et simpelt højtalersystem, og det er jo måske nok lidt mere begrænset. 

Det er jo igen kun en procent af den samlede forretning. Af de 3 % der ligger under Personal Communication, der 

udgør Sennheiser mere end halvdelen. 

Spørgsmål 13: Hvorfor er I de bedste ejere af de forskellige forretninger? 

For det første ved vi ikke, hvem vi skulle lave et joint venture med. Tallene taler lidt sit eget sprog, at vi overtager en 

meget lille biks i midten af 90´erne, og så bygger vi den op både igennem organisk vækst og igennem opkøb, og så 

bygger vi en forretning over en årrække, som bliver den største og mest lønsomme inden for industrien. Det er det, der 

gør, at vi er den rigtige ejer af den. Vi har ikke som sådan brug for pengene, så der er også en årsag til, at vi ikke 

sælger den. Vi mener som sagt også, at der er stor gavn af den i vores høreapparatsforretningen. Rent strategisk, så er 

vi 6 høreapparatsproducenter, men der er kun to af os; os og GN Store Nord, som har en instrumentforretning. Det vil 

sige, at selv vores konkurrenter, når de har nogle retail butikker, så er de ikke 100 % nødsaget til at købe fra os, men 

det er svært at slippe uden om os, som en eller anden form for leverandør. Det giver os utrolig god indsigt. Samtidig 

har vi en instrumentforretning, da det er en god lønsom forretning med et godt vækstpotentiale. 

Spørgsmål 14: Vil det være meningen rent strategisk, at Personal Communications skal forsones med de andre 

forretningsaktiviteter? 

Jeg tror ikke, at de på noget tidspunkt vokser sammen. De er lidt forskellige forretningsaktiviteter, så det er der ikke 

umiddelbart nogen planer om. Men det er et strategisk område for os. Det er en god forretning med interessante 

vækstmuligheder, som gør, at vi holder fast i det. For nogen andre er det jo lidt en afvejning med, at de måske skal 

skille sig af med noget for at kunne investere mere i den anden del af forretning for at kunne blive nummer 1 eller 2. 

Men vi er jo så inden for de fleste område nummer 1 eller to i verdenen og genererer et meget stort cash flow, som 

efter opkøb betaler tilbage til aktionærerne. Så det er meget svært for os at investere mere i forretningen, så de aktiver 

vi har, er vi glade for at beholde. 

Spørgsmål 15: Hvordan allokerer I jeres ressourcer? 

Vi investerer et eller andet sted, hvad vi mener, der skal til for at beholde den dominerende position inden for 

diagnostisk eller høreapparater. Meget af det vi investerer i er folk. R&D er folk. På den måde har vi egentlig ikke så 

stor grad af fleksibilitet. Hvis nu salget svigter i et halvt år, skal vi så ud og fyre 100 mand, som vi først kan samle op 

igen om 8 år. På den måde har vi på den helt korte bane en ufleksibel omkostningsstruktur. Vi allokerer egentlig det, 

vi mener, der skal til. Der er meget af det her, som er produktpræget, især høreapparatsforretningen, som er den største 

af vores forretninger, og der har vi set, at en af årsagerne til, at vi har fordoblet forretningen og lønsomheden, tror vi, 

er på grund af at vi har været villige til at investere konsistent mest inden for R&D, som har betydet, at vi har fået 
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produktmæssige forspring i forhold til de fleste, som så har givet os noget salg, som har gjort, at vi har tjent mere. 

Øgede markedsandele og har kunnet investere endnu mere. Men det er klart, at hvis vi lige pludselig ser, at et stille 

område som er det vi kalder front-row, som er den del af personlig kommunikation, som har de her højtalersystemer, 

der har ikke været fantastisk vækst i de senere år. Det er et sådant sted, hvor at skolesystemet har sparet penge. Det er 

også lettere at kopiere produkterne, der er flere nye producenter osv. Der er det klart, hvis man lige pludselig kun 

udvikler sig fladt eller måske endda haft et par halvår med negativ vækst, så er det klart, at vi vurderer om, det er 

noget vi kan vokse os ud af igennem opkøb og få noget kritisk masse. Eller skal vi barbere vores omkostninger, så vi 

ligger fladt på indtjeningen. På den måde er det klart, at hvis vi har nogle områder, hvor vækstudsigterne både for 

branchen og os selv og industrien ikke er gode, så overvejer vi nøje, hvad der skal til. 

Spørgsmål 16: Jeg har ikke kunnet se, hvornår William Demant Holding sidst har solgt et forretningsområde. Hvad er 

jeres holdning til det med at sælge forretninger fra? 

Hvis ikke det er strategisk vigtig for os, og der ikke er nogen synergier til det resterende, så er det ikke sådan, at vi er 

fuldstændige hellige eller vi ikke kunne finde på at sælge noget fra. Sådan noget som front-row er heller ikke helligt 

som sådan. Men det er også et spørgsmål om at så længere du har en profitabel forretning for det, og du egentlig ikke 

kan få en speciel høj pris for den. Og hvis vi alligevel ikke får noget rigtig ind for den, som vi kan bruge til at 

investere i den anden del af forretningen. Det er et spørgsmål om, det er større værdi for os at beholde en sådan lille 

lønsom forretning end at skyde den af. Det er også i forhold til allokering af ressourcer, og det er ikke kun penge. Så 

længe at du har en chef, der styrer det, og det er ikke noget vi brugere en masse tid på direktionsgangen. Så tilpasser vi 

i forhold til aktivitetsniveauet, så tilpasser vi omkostningsbasen. 

Spørgsmål 17: Det er fordi I mener, at alle jeres nuværende forretningsområder ligger tæt op ad kernen? 

Det ligger tæt op ad kernen, og vi mener, at vi er de bedste til at drive det. Typisk hvis vi skulle sælge noget væk, vil 

den oplagte køber være en konkurrent. Vi har ikke lyst til at sælge noget væk til en konkurrent, som får en styrket 

position der og i forhold til det med stordriftsfordele i hele værdikæden. Så skulle man sælge til private labels, men de 

vil ikke betale lige så meget som en konkurrent. 

Spørgsmål 18: Er der nogen forretningsområder I kunne tænke at fokusere mere på i fremtiden? 

Der vil svaret have været for nogle år siden, at vi godt kunne overveje at gå ind i implantater, som vi også har gjort. 

Det var det mest naturlige skridt. Ikke at det er et meget let skridt, men det er potentielt set et stort upside i forhold til 

vidensdeling og teknologideling, og at det er højtvækst marked. Da vi så startede med det, som vi kalder de 

benforankrede høresystemer. Den første del, klasse 2 implantater, som vi har været i gang med en fire års tid, der 

havde spørgsmålet hele tiden været, hvornår vi skal ind på cochlear implantater. Det er det store, som ganske vist er 

nogle relative små dele af forretningen, men det er klart, at hvis du har en markedsvækst inden for dette på 10-15 % 

om året. Så kan det godt være, at det er en lille del nu, men det bliver en større og vigtigere del af forretningen. Igen 

også strategisk, så er det kun ganske få af os, der er inden for implantater også. Du får også noget positivt spillover på 

din høreapparatsforretning ved, at du formår at kunne det mest komplekse. Det giver os noget viden ind i den mere 

almindelige høreapparatsforretning. Ud over det er der ikke rigtig noget. Det næste man kunne forestille sig langt ude 

i fremtiden, men som vi ikke er pionerer inden for. Hvis man kunne opfinde en hørepille, som kunne gøre, at du ikke 

tabte hørelsen, altså mere ud i det medicinske.  Men der snakker vi måske 10-15 år ude i tiden, og om det kan lade sig 

gøre eller ej, det ved vi jo ikke. I forhold til at vi udvælger vores targets, er vi normalt ikke særlig meget inde i venture 

lignende projekter. Som sagt vil vi gerne inden for en overskuelig årrække kunne se, at vi begynder at tjene penge og 

positivt cash flow på det. Det mener vi er sundt for en forretning. 
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Spørgsmål 19: Hvordan sikrer I jer, at de forskellige forretningsenheder udvikler på noget, der passer til koncernen? 

Der vil jeg så sige, altså så længe at vi vurderer, at det er noget, vi kan finde ud af, og vi inden for den lille niche kan 

blive blandt de førende, hvis ikke den førende, og vi mener, at det er et vækstområde og det ellers er rentabelt, så er 

det ikke sådan, at vi har noget problem med at fortsætte ned ad den vej. Der er visse grænser, og det kommer også an 

på, hvilke investeringer kræver det. Det er klart, at hvis du allerede med nogle af dine andre produkter er 70 % ned ad 

vejen til også at udvikle det andet, fordi du genbruger meget af teknologien. Så det er noget vi vurderer case by case, 

men der er noget frihed til det. 

Bilag 9: Interview med Christian Barker, Corporate VP Strategi, M&A og 

udvikling hos Chr. Hansen 

Spørgsmål 1: Hvilke kriterier stiller I op, når I kigger på forretningsområder? 

Der er typisk tre basale spørgsmål, som vi stiller os selv. Det første er, om det her et attraktivt marked eller 

produktområde. Og der kigger vi på, om der er vækst eller er der nogen driver, som gør at man kan forvente 

fremtidige vækst. Er der mulighed for at differentiere løsninger, så man kan tjene gode marginer i de her markeder. 

Kig på muligheden i sig selv. Det er sådan et market attractiveness tilgang. Det andet vi sådan vil tage internt er right 

to win. Er det et område, hvor vi kan se, at vi kan vinde i den forstand, at vi kan etablere en nr. 1 eller nr. 2 position på 

lang sigt inden for det konkrete marked eller de konkrete nicher inden for et marked. Det handler noget omkring fit 

med vores kompetencer, når vi kigger på, hvad det er, vi mener, vi er gode til, og hvor relevante er de ting. Så i de 

markeder handler det om, kan vi se en eller anden måde at differentiere os selv på. Det kan være selling points i 

forhold til kunder eller det kan være i forskellige dele af værdikæden. Og det tredje spørgsmål er et sådan set mere 

lavpraktisk. Kan vi se nogle anfører options, for det kan godt være, at man ret akademisk kan se, at et marked er 

spændende, og det virker som om det har et fit med, hvad vi kan. Kan vi rent lavpraktisk se en barrier at komme ind i 

markedet på i forhold til enten opkøb eller nogle alliancer eller rent organisk entry med investeringsniveauer og 

risikoer. Det er de tre spørgsmål. 1, er markedet attraktivt.  2, mener vi, at vi har en right to win. Og 3 Kan vi indføre 

nogle praktiske anfører options. 

Spørgsmål 2: Er der nogle analyseværktøjer I benytter jer af? 

Jeg arbejdede som konsulent i mange år, og jeg tror ikke, der er noget vanvittigt originalt. Vi gør det relativt 

systematisk, men det er meget en indicality ting, vi kigger på. Under market attractiveness kigger vi meget på, hvad er 

vækstraterne ude på markedet, ikke kun overordnet, men også mere konkret i de forskellige undersegmenter, og i de 

forskellige geografier etc. Vi prøver ligesom at forstå hvilke margenniveauer og returnniveauer, som spillerne i de 

konkrete segmenter har. Vi prøver at være lidt forward looking, og vi kigger på makrotrends og drivers, og hvad 

betyder det i forhold til den fremtidige vækst. Det er det relative klassiske stof. Og lidt det samme med the rigth to 

win. Der kigger vi på, hvad der er vores kompetencer, og hvad gør os unikke. Der prøver vi at udfordre hinanden lidt 

på. Det kan godt være, at vi synes vi er gode til et eller andet, men hvor mener vi, at vi er de bedste i verden, og hvor 

mener vi, at vi er komparative med de bedste konkurrenter, og hvor er vi lidt behind. Der prøver vi lidt at sikre, at vi 

prøver at få nogle eksterne faktorer opstillede på det til at underbygge. Det hele kompetencesiden. Mener ikke der er 

nogle originale værktøjer vi har udviklet. Men jeg tror mere, det handler om, at du har en god systematik og måden 

man bruger den systematik på, at der ligesom er noget integritet i processen i forhold til, at man prøver at gøre det på 

en sådan relativ faktorbaseret og objektiv måde. Det kan oftest blive ret følelsesmæssigt med, hvor pengene skal hen. 

Der er en ting vi gjorde, som jeg synes er godt og væsentlig, når jeg kigger på den strategiprocess vi kører. Vi har 
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både de store strategiske briller på i forhold til hvilke markeder er attraktive på den længere bane, men så kigger vi 

også meget konkret på nogle af de konkrete forretningsmæssige initiativer vi kunne tage og forstå deres finansielle 

profil. Så dybest set havde vi allokeret ressourcer, hvor vi sammen havde udviklet en model, hvor vi siger, at i de 

forskellige forretningsområder, hvis man kører dem meget lean, hvad sker der så i forhold til vækst og vores returns. 

Der har vi så udviklet en portefølje af potentielle initiativer sammen med de enkelte forretningsenheder, som man så 

kan klikke on på sin base case model. Og så sige hvad har de af finansiel impact, hvor meget CAPEX skal der til, og 

hvor meget OPEX skal der investeres, og hvad genererer de af inkrementelle vækst og margener. Så havde vi sådan en 

model af hele virksomheden, som vi kunne lege med. Vi havde en ret stor portefølje af potentielle initiativer med en 

økonomisk profil af hver af dem, så kunne vi så sidde og klikke dem til og på den overordnede model, og se hvordan 

virksomhedens overordnede risikoprofil og økonomiske profil ud i de forskellige scenarier. Mange af de her ting har 

også været at modulere dem helt eksakt, fordi der altid er stor usikkerhed både internt og eksternt. Men de her bliver 

kombineret med de mere generiske og strategiske overvejelser med nogle meget konkrete initiativer, vi kunne vælge 

at investere i eller ikke at investere i gjorde også, at vi ligesom havde en mere praktisk og langsigtet filosofisk tilgang 

til diskussionerne. Og kombinationen af de to ting, synes jeg er noget, der er ret vigtig. 

Spørgsmål 3: Hvad er det Chr. Hansen anser som værende kerneområdet? 

Det første og væsentligste er, at vi ved en pokkers masse om mikrober og bakterier, og om hvordan man screener 

dem, og om hvordan man opskalerer dem, og om hvordan man producerer dem i høj kvalitet etc. Det er ovre i små 

mikroorganismer, og de er ret svære at have med at gøre. Så det er svært at producere i forhold til mange andre 

industrier. Der er vi de absolut bedste i verdenen. Det andet er, at vi historisk har haft en meget dyb forståelse til og 

tætte relationer til mejeriindustrien globalt. Det er fordi, at i tidernes morgen har vores produkter blevet brugt til at 

lave ost oprindeligt og yoghurt osv. Så det vil sige, at vi ved utrolig meget om, hvordan man laver ost og yoghurt. Vi 

har access til langt de fleste mejerier i verdenen og relationer til deres R&D folk, så de er også en kompetence. Den 

tredje er så omkring naturfarver, hvor vi er ledende inden for det her segment, og vi ved en masse omkring både 

applikationer og produktion af naturfarver. Det er sådan set det. Så kernen i kernen er de mikrobielle løsninger, vores 

bakterieprodukter. Både naturfarveforretningen og også enzymer til mejeriindustrien er områder, hvor vi også er leder 

i de konkrete segmenter og har meget stærke kompetencer. 

Spørgsmål 4: Jeg kan se, at I har tre hovedforretningsområder. Er der stor forskel på dem? 

Man kan jo sige, at naturfarverne er jo lidt anderledes. Men det der binder Cultures and Enzymes og vores Health and 

Nutrition division sammen er, at det primært handler om bakterier og mikrobielle løsninger. Selvom der er visse 

undtagelser. Vi har også en enzymforretning i Cultures and Enzymes, men den hviler i højere grad på, at vi har så 

tætte relationer, som vi nu har til mejeriindustrien. Man kan sige, at CED og HND er meget bundet sammen af vores 

viden om bakterier og mikrober. Color er lidt mere for sig på nogle punkter, men er stadigvæk bundet sammen med de 

andre af, at for det første er der et vis kundeoverlap, så en del af de her farver ryger op i mejeriindustrien. For det 

andet, når man kigger fremad, så er en af mulighederne inden for naturfarver er, at man finder måder at producere de 

her farver igennem fermentering. Nu er vi ude på den lidt længere bane. Men fermentering er noget, vi ved en pokkers 

masse om ud fra hele vores mikrobielle verden. Der er sådan fremadrettet interessante perspektiver i det. 

Spørgsmål 5: De to første forretningsområder Cultures and Enzymes og Health and Nutrition er det, der tættest på 

kernen, hvor Natur Colors er tæt på kernen, men ikke ligeså meget, som de andre. Fungerer den så som en 

vækstplatform? 
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Ja, og det er et marked, så vidt vi ved i hvert fald, men vi mener, at vi er de største i verdenen på naturfarver. 

Markedsdata er ikke så reliable i det her marked. Vi har en stærk kritisk masse inden for denne her niche. 

Spørgsmål 6: Hvad er det mest komplekse ved at håndtere forskellige forretningsområder? 

De har lidt forskelligt økonomisk profil og lidt ledelsesmæssige udfordringer også. Det er oftest i en virksomhed. 

Generelt har vi høje margener i Chr. Hansen, så vores corporate margener ligger i et niveau, der hedder 26-27 %. 

Generelt er de noget højere inden for bakterieforretningerne inden de er inden for naturfarverne. Men naturfarverne 

har til gengæld en ret solid return on capital. Så der er lidt omkring i den eksterne kommunikation til investorer at 

forklare, når forretningerne har en lidt forskellig økonomisk profil i forhold til hvilke matricer, de er attraktive på. Og 

ledelsesmæssigt har forretningerne en masse tilfælles, men der er også nogle ting, der er lidt forskellige imellem dem. 

CED handler meget om at være second-to-none i at servicere mejeriindustrien med de løsninger, vi nu har inden for 

bakterier og enzymer. På human health er bakteriesiden også helt fundamental på alle vores produkter, men der skal 

man være god til også at kunne lave dokumentation. Klinisk dokumentation for produkternes efficiens. Det er i 

virkeligheden det samme inden for animal health, der er det bare den kliniske igen at kunne demonstrere de benefits, 

der er for helbredet og produktiviteten i dyr og af produkterne. Farver er lidt anderledes, da handler det meget om at 

drive konvertering fra de syntetiske farver til naturfarver. Der er nogle nuancer, der er ret forskellige i forhold til, 

hvordan man kører de enkelte forretninger, selvom de har nogle store fællesnævnere. Det er derfor, vi har lagt dem ud 

i selvstændige forretningsområder. Det er simpelthen for at kunne sikre, at de nu får den fokus hver især. Så deler vi 

så en række ting. For eksempel både vores CED division og vores farve division sælger produkter til 

fødevareindustrien. Så de har en fælles salgsstyrke på tværs af de to. På tværs af CED og HND, der er der jo en masse 

både inden for R&D og for logistik og dele af produktionen osv., hvor tingene er lagt sammen. Generelt er det vores 

G&A, vores back-office er ret heftigt integreret. Så vi trækker selvfølgelig også på synergier der, hvor det er logisk. 

Spørgsmål 7: Hvad er det, der gør jer til den rigtige ejer af de her forretninger? 

Nu driver vi dem jo ret effektivt, kan man jo sige. Vi har tidligere solgt forretningsområder fra, og der havde vi noget, 

vi kaldte functional blends og flavor systems, som blev solgt fra. Det må være tre eller fire år siden, der havde vi 

nogle mindre forretninger, vi solgte fra. Det gjorde vi, fordi vi ikke var markedsledere inden for de segmenter og 

kunne ikke se en klar vej til at blive markedsledere. De forretninger vi har nu er forretningsområder, hvor vi har 

opbygget en ledende position i hvert af de markeder og de nicher, vi nu opererer i. Det er faktisk sådan lidt, at vi har 

outperformet vores konkurrenter demonstrerer, at vi kører de her forretninger ret godt. 

Spørgsmål 8: Det vil sige, at når man er markedsleder inden for et givent område, så er det en pejling på, at man er 

den rette ejer? 

Det er i hvert fald en god indikator. Vi kigger også på, om de enkelte områder genererer et attraktivt finansielt afkast. 

Bidrager de historisk og som vi ser fremadrettet til vores vækst og giver de fornuftige kapitalafkast osv. Der har vi et 

meget positivt syn på alle tre af vores forretningsområder. Men hvis nu vi havde områder tilbage, hvor vi var nr. 3 

eller 4 eller 5 i markedet, så er det jo selvfølgelig en meget mere vigtig diskussion, der ligger omkring om andre kan 

performe meget bedre end vi nu gør. Men givet generelt, at vi gør det rigtig godt både på de afkast, som vi genererer 

inden for forretningsområder og vores markedspositioner, så føler vi, at vi kører dem relativt godt. 

Spørgsmål 9: Er der andre ting, der kan medvirke på jeres beslutning om at sælge en forretning fra? 

Fundamentalt er der et spørgsmål omkring, genererer de et godt økonomisk afkast eller ej. Er de økonomisk attraktive. 

Og er vi en god ejer. Der er mange ting, der kan argumentere for og imod, om vi er en god ejer. Det faktum, at vi 
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ligesom har en ledende position i markedet, der outperformer vores konkurrenter kan tyde på, at det ikke går helt 

skævt. Det kan man måle ud fra omsætning og indtjening og vækst. I høj grad vækst. 

Spørgsmål 10: Eftersom I har en større omsætning i Cultures and Enzymes Divisionen, er I så mere villige til at 

allokere flere ressourcer dertil? 

CED har historisk set været kernen i Chr. Hansen, og genererer stadigvæk størstedelen af vores omsætning og den 

største del af vores indtjening. Det gode er, at der findes fortsat masser af vækstmuligheder der, så der er på ingen 

måde tale om et cash cow type område. Det er helt klart et område, hvor vi har investeret en del i historisk i forhold til 

CAPEX og OPEX. 

Spørgsmål 11: Er det en selvfølge, at I allokerer 60 % af jeres forskellige ressourcer til Cultures and Enzymes 

Divisionen, når de nu repræsenterer 60 % af omsætningen? 

Absolut ikke. Som jeg sagde tidligere, så har vi opbygget en økonomisk model, som siger, at hvis man kører hver af 

divisionerne på en ekstrem lean måde i forhold til investeringer, hvordan ser de så ud rent økonomisk. Så har vi så 

lavet denne her portefølje af initiativer, som er større, end hvad vi rent faktisk i praksis kunne reelt investere i. På den 

måde kan man sige, at divisionerne også konkurrerer lidt om kapital i forhold til, at de kan komme med nogle 

forretningsinitiativer, der har et attraktivt return. Det er ikke historik plus minus. Hvad er det absolutte minimum, der 

skulle til for at køre en forretning videre på en fornuftig måde. Derudover har man så nogle business cases i forhold 

konkrete projekter og investeringsmuligheder, og hvordan er deres profil i forhold til deres strategiske nødvendighed 

og i forhold til return og i forhold til risk. Hvordan ser det ud i forhold til nogle af de andre investeringsmuligheder, vi 

har på tværs af porteføljen. Det er lidt den tilgang vi har brugt på det seneste. 

Spørgsmål 12: Er der nogen forretningsområder uden for jeres kerneområde i dag, men hvor I gerne vil være? 

Vi er en meget fokuseret virksomhed. Vi har de her tre produktdivisioner. De har hvert lederskab inden for deres 

nicher. De har hvert et meget klart fokus. Vi mener, at der er stærke vækstmuligheder tilbage inden for hver af de her 

tre forretninger. Vi ser et meget sundt vækstpotentiale fortsat i vores kerneforretning. Nogle segmenter vokser 

hurtigere end andre. Som så mange andre, så ser vi høj vækst i emerging markets i øjeblikket. Det er et generelt tema 

på tværs af vores divisioner. Det er sådan, at de fleste virksomheder ser det i øjeblikket. Der er mere og mere vækst, 

der kommer fra emerging markets. Emerging markets har oftest haft en højere relativ vækst. Det der sker i flere og 

flere segmenter, og også for os, er når man kigger på den absolutte markedsvækst, så kommer størstedelen fra 

emerging markets. Det er ganske vigtigt i forhold til, hvordan vi bruger vores tid, og hvilke kompetencer vi fokuserer 

på. 


